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Năm i887, theo lời xin hội đông tinh Bacểlién, khi àỵ tôi ,đẫ

có dọn mà inh ra một`hổn “sách tóm rút các lề luật giông như

hồn nãy, và theo các quan hàng phầm ¦cùng [Ổi thì hồn ày đã

giúp nén được một hai việc. Bỡi vậy cho nên tôi nong nà mà dọn

bồn sách ày lại, có canh cước và thêm bớt.

Nay tôi Soạn lnà inh lại, cũng nhu' kiểu Cnôn sách trước, một

bồn mới tóm rút càc lể luật cai tri làng tồng Annan] trong quàn

hạt Nam-kỷ. Theo trí tường tôi Sách ày đề lnàchi đlrờngnễocho

làng tồng trong cách thức cai trị. _ " `ẳĨ-Í-_

A ` X P ' “ I. .

Vạy thì làng tong cư đo theo các lờijiì kiep trong sách nay

mà làm việc hồn phận nhà nước đã han cho mình, ẳOllgt^h̉~ễ

khi nào làm quá lẽ luật đương banhành. ` 1

Thiệt Sách nãy là hổn nino lục đề trọ' tri nhớ f-ho hàng viên

quan mà nhà nước killr̉thời làr̉làm lo lẳng láIn,ặ,Jỉà nhà nước

cũng lày làm có ich trong Illà cai rõ ràng, các việc phàn Str hànlị

chảnh chủng no. “ u “

Những thể lệ riủng nói vê hàng vién quan ày thì vo hạng, cũng

như lời ông LANDES đã nói trong sách của ồng làm vẽ việc cai

tri làng _“và Annam, nên tôi đã soạn trong các lời nghị,càctờ châu

tri và các lời truyên ltïỉlo, mà rủt nhI'i'ng đên nào buộc càc cai tồng

và hương chức làng phải tna giữ theo phàn sụ' qněên chành của

mình đàng tlli hành Ị băi kỳ là chánh phận mình đã có hay là không

có chi định rà trong thễ- lệ ày.

San nữa tôi có nhấc lại trong sà(-ll nặ_\` nhữllg án ton trẽn, những

thể lệ trong luật và trong luật cai trị .lt nnaln theo phong tục xưa.

mà môi người còn năm gir̉r và nhà nước Củllg Sờ Đê llình cũng

phải côn noi theo nữa.

Cliiì́ih thiết tôi đã tin-Ứng lịlleo những sách tôi đùng mà làm gộc

là sách của òììg Lhno, sách học luật hộ .`\[llI8lI] của Ông VILLARD,

luât cûa ông PHILASTRE và ồng D`AUnAnET. nhu-I hào Sờ lïtêhình

' ' Cỏi Bôngđương. Sách Hói vê việc cai trị làng xà Annam của ông

t NDES, sách tóm càc luật Annam của ông )lIn.›\BEx \`:'! ẹàch nói vẽ

lập làng tồng Annam của ông SCHREINER.
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Nặm 1887, theo lời Xin “hội đông tinh Bac-liêu, khi àỵ rồi àầ

có (lọn mà inh ra một`h́ổ`I`l Sách tóm 1-lit các lể luật giôngbồn nãy, và theo ỷ các qtì́t́an hàng phẩm ỉcùng tôi thì “hồn ày (Ĩấ̃

giúp nén được một hai việc. Bỡi vậy' cho nên tôi nong nà mà dọn

bồn sách ây lại, có canh cước và thêm bớt. _

Nay tôi soan mà inh lại, cũng như kiểu (fuôn sach tl'u=ớ(;-., một

bổn mới tóm rút các lễ luật cai trị lang tồng Annan] trong quàn

hạt Nam-kỳ. Theo trí tường tôi sach ấy để mà chi” đường nêocho

lãng tồng trong cách thL'rc_cai trị. : g

Vậy thì làng tổng cứ (lo theo các lờiịế́n kiếp trong Sách này

mà làm việc bổn phận nhã nước đã ban cho mìnll, SOl]g('l]~ễ

khi nào lam quá lê luật đương han” hanh. `^ ` V

“ Thiệt Sách nãy là hồn mục lục để trọ' trí nhớ cho hàng viên

quan mà nhà nước kiIn`thò'i lầy“làm lo lẳng lzì́lìh́gvã nhà nước

cũng lày làm có ich trọng mà cai rõ ràng, các việc phận sụ” hànlỉt́

chánh chúng né. “Í “

Nhửng thể lệ riêng nói vê hàng Vién quai] ây thì vô hạng, cũng

như lời ông LANDES đã nói trong sách của ồng làm vế việc cai

Ñ
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tr] låìì́t́g kà Annam, nên tôi đã soạn trong các lời nghị, các tờ châu

tri và các lời truyên hão, mà l'út nhfillg đến nao buộc các cai tồng

và hương chức làng phải lua giữ theo phận Sư qu_\ên chảnh của

h̉t
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mình đặng thì hành ; bãt kỳ là chánh phận mình đã có hay là không

có chi định rà trong thể lộ _

Sau nữa tôi có nhắc lại trong Sách nặ_\“ những án tòa trên, những

thể lệ trong luật và trong luật cai Irị A nnam theo phong tục xưa.

mà mỗi người CÒI] nẳm giử vậ nhà nước cũng Sờ Đê “lllnh cũng

phải còn noi theo nữa.

Chiiih thiết tôi đã nương Iịhco llllĩrng Sách tôi đùng mà làm gôc

là Sách của ờlig Limo, sách học luật hộ Annam của Ông VILLARD,

luật của óng PHILASTRE vỉ! “ông D`AUnAnE1`. nhựt háo sờ Ðêμhinh

còi Đôngđương. Sách “Ói vê việc cai trị làng xả Annam của ông

LANDES, Sách tóm các luật Annam của ông “IRABEN và ã-:'l(:hnói vẽ

việc lập lang tồng Annam của Ông SCIIREINER.
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Nói thiệt không phài là tòi muôn nhắc lai đày những đêu căng

kễ vẽ phân cai trị làng tổng, Song tòi nhắclà nhắc những lệ nhà

nước chủng ta _buộc cho làng tông; tôi cũng tường càn kiêp mà

nhắc lại cho làng tồng những tế luật chủng no phài càn mà thông

hiểu đặng hành chành theo chức phận đã han cho chủng nó.

Những điên nhà nước ta buộc, thì có điêu nói rõ ràng, trong

những thể lệ riêng, côn có (liêu lại nói không cang lý trong- một

hai lời nghị kia, còn có điểu khác thì lại theo thói tục Xưa mà

nhà nước còn tủy theo. nên đã thành rà luật lệ.

Dôi theo những thề lệ hiên vào trong Sách tóm này thi tôi

tường được chắc ràng những làngtổng Annam sẽ làm theo ý chi

nhà nước, và cũng sẽ được như ỷnhà nước trông cậy.

Ý chi tôi làm Sàcll này ra thiệt là cóỷ đề giúp đõ' cho làngtồng

và chăm thêm việc sót siěng trongỵphàn chành trị bồn quôc.

Ý chi ày, sẽ được nén việc nêu từ này Sàp lẻn các hương chức,

vi sẽ hiễu biêt lê luật về bổn phàn mình và thể lệ của phân chành

trị đã có tri lo hận định thêm, mà Sắp đặt hương thôn lại cho

có thú” tư, hỡi trong thôn hưo'ng annam cũng chưa có lớp lang

cho mày, thi Sọ- émột ngày kia phải trờ nên điêu tàng. `

Tôi cũng ngr̉ra trông cho cuồn sách của lôi sẽ đặng hữu ich

cho những viêt] quan hàng phẩm cùng tôi mới tàn phát mà giúp

việc trong Nam-kỷ, \à cũng đưọc lày làm (lễ cho viên quan ày mà

kiêm trong bồn nãy các việc vê phân cai trị làng tồng. Ay,là điêu

càn kiêp cho các viên quan ày phài^r(“1_bỉêt. Lại tư này vể sau các

viên quan ày chẵng căn gì phài tiêm kiêm những lẽ luật hiên trong

pho này sách kia nơi kho sách trong càc nha môn của chủng ta.

Khi inh cuồn Sách mới này ra là san ngày có lời nghicůa một hội

phải viên truyền định.IlỘi phài viên ày có Quan Phó-Soái dạy tiêm

kiêm những phương thê nào cận tiện ho-n hêt mà làm cho các

hương chủ'c“c(i quyên hành (lặng làm việc bốn phàn chúng nó.

Thi tôi có lòng trông cậy làm việc hữu icll và theo ý chi của Ông

làm đâu tôi là ông RODIER, kim thời Phó-soái Nam-kỷ. Tôi sàng

lỏng mà dưng cho quan Phó-soái hỗn sách của tôi làm ra cũng

như là (fái dàu hêt lòng cung kính khiêm từ' cha tôi vậy.

Tai 'I`ln`I-dâu-một, ngày lõ novembre 1904,

Ernest OUTBEY.
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I. - Cai tồntl, hó tổng, n ạch lươliq thể lệ hái có được thăng
. P . 9' .› P

chức. g

II. -- Cách tuịlến ců” hó tồn , thể lệ hải cộ [lược ngườt́ ta cữ
P 9 P

đặt. Cách thức cũ' hương chức làm thừa sat́.

II1. - Cách tuyển của cac' tổng, thể lệ phải có được người ta cũ'

đặt. Cách cử hương chức làng làm thừa sai khi nào phó tổng bị bů đì.

IV. - Sự min thôi Ulì sự qua đời cat' tồng cà phó tồng.

V. -* Tt́ẽn phỉ lộ chuấn cho các thừa Sat dí tu?/ến cũ' sỏ' th/ừa Sai.

VI. - Dâu sác caí tổng và phó tống, con cltĩu, tùng giá.

*Ự

Ạ-if

Ị

,rễ

¡/

I

ì~ .ộ

VII. “- Qu!/ên hành caí tống cả phó tổng.

VIII. - S#l_l‹= trách cú" chúng nó.

1. - Cóỉba hạng cai tồng, và hai hang' phó tồng.

Ngạch và lương cai tồng và phó tồng đã_định theo bản sau nãy:

Sô MAY

\ . L 'CAL BUT; "ẵm" ƯU N G.

' được thiệt thọ bổn ta
“ chủ-c ây y

L U' Ơ' N G

bồn

quăn hạt

'l`lnh theo sô

. hạc

Hạng nhứt. . . . . . . . 40 75.00

(lai tồng. Hạng nhì.. . . . . 60 45.00

llạng ba . . . . . . -. lil 80.00

llạngỉnhứt . . . . . . . 80 92.50

Phó tồng \

Hạng nhìu.. 135 16.00

l E Ế ỉỉ'_ ầ E

Tinh theo GỖ

bạc

72 .75

43.05

Q9 . 10

21.82

14.55

, Lên bưc thì quan Tham-biện Sô' tại xin, nhưng mà mỗi hạng

phài tại chức cho đặng ba năm mới được lên, trừ ra khi có công

nghiệp riêng mới khòi lệ buột ây.
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Các phó tổng tại chức đặng bai năm rôi thì có lê đang thăng lẻn

hang nhứt.

ll. - Chức phó tồng về quyên quan Nguyênơsoái căp bẵng y

theo lời các quan Tham-hiện chủ tinh trình thinh.

Các hàn hội tê trong làng đến 'phài' lẫể́n cữ hương chức làm thừa

sai, cữ môi một trăm dàn bộ., thì một người thừa sai, còn có lề sô

dưới mộtì́ttãm thì Cůì́lg ců- thêm “một thửa gai, đề “inh tủỳìềt́n Iiệc ba

người hương chức đang lưa cho xứng chức phó tồng, sô thừa Sai

mỗi làng chẳng hê khi nào được it hơn hai người.

Thừa sai đêu-phài lưa hương chức nội trong bàn hội tê ngoại

trừ xã trường, hương thàn và hương hào”, Sà thừa Sai nhứt định

tại đinh quan Tham-hiện. “

Ai ra chịü cũ' chức phô tồng. thì phải làm khai nap tại quan Tham

biện, và phải có glliêm theo một tờ tòa án làm chứng rằng minh

không bị án tiêt gì, một tờ khai sụ' nghiệp va một cải khai của bàn

hội tẽ chứng nhậ-n rằng mình có ítnữa là.Ĩl0 tuồi và trong việc làng

mình đã làm chức phận chi lớn hơn chức Xã trường đặng hai năm.

Theo thễ lệ han hành đờ, các chức việc phụ sự vời ựlìr̉é tông, là

chức ban hiện phó tồng, hay là Sung biì́ện pllỎ tổng, khi đã làm hai

chức ãy trước ngày l8 février i904, thì được chịu cữ' chức phó

tồng và khối buộc các thể lệ khác.

Quan Thamøbiện phải kiểm sát cho đù các lý lịch ày rôi lnời

nhứt định số các người đặng ra chịu tuyễn cử.

Sồ ây phải gián như yêt thị tại đinh quan Tham-hiện và nơi nhà

việc mổi làng trong tồng cho các thira sai được rô biêt.

Quan Nguyên-Soái sẽ định ngày tuyền cữ tại nha Tham-hiện.

Giày thăm phải đêu một hàng đề trắngmà phát cho thừa sai ; mồi

thừa sai phài lưa ba tên nội tìỉohg inãy người ra chịu cũ' mà hiên”

vào thăm. `

Hễ là thầm nào mà có tèn một người hương chức không có đứng

vì́o Sồ những kễ đặng ra chịii cứ, thì cái tên ây phải hô đi không

k

Hội “tuyễn ců' thì có quan Thamobiệny làm đâu, haỳ là hgười thay

mặt, nhưng vì́ậy người thay mặt thì phài là một viên _quan langsa

luồn luôn ; và “có bon thừa Sai phụ sư, ờ khác làng cůngglựa troìflg

những người biêt đọc “vă biêt viêt chữ quôc-ngũ* Íjaỷ lầ chữ nho.

Ệ.Ẹ̀8lI:ỘĨị_[là0 nhò tuồi h́ơnỉ hêt trong ntãy thừa sai biêt chã- quôc

ngiif, thì l'nh phân _lam kỷ-lục. 4 “

tuyền ctẫ; Sập đặt rôi, thì liên phãi kêu tên thừa sai y thét)

thứ tư trong S Ị ~ _ - L

, 4



tỉ òth́ăin rói thì ĩì́h̉åiẩlẫhtli hình fiên và Pphãi xírớh́g oô tfiãfi] clůa

`-ìnði ngươi ra chịu cữ. ~ q

Công việc tỉllýễn ců' đêu phài đem vắc tìò' kiêt chr̉rirgä iổõi “q'ua

mười bữa kẽầau ngày tủsổền éfi- thì gời luôn theo “tờ trìňh thành có

(luyên do cũa quan Tham-biện, cho quan Nguyên-Soái. .

A Như có ai kêu nài vt́ê việc tuyền cữ' thìphài nap tại quan Tham

hiện nội trong năm ngày, rối thì cũng phãi gới theo tớ kiết chừng.

Ill. Chức cai tồng thì phài cllọn lựa trong những kè giàu có,

trí huệ, nhơn đức, được đàn Su” yêu vì, và chằng hê mắc án tiêt gi

hêt.

À Chức cui tồng thì trước hêt phảiilưa trong hàng phó tồng đương

tại chức, và có quan Nguyên-soái càp hàng y theo lời quan Tham

hiện trình thinh. ' , “

“ Nhun̉quan Tham-biện không có bão cũ”, thì “Sẽcho tuyễn liệc y

như thể lệ đã định trước, vê việc cũ' phó tổng.

Ỹ IV. - Khi cai tồng hay là phó tổng xin thôi, thì quan Tham-hiện

gới đơn cho quan Nguyên-Soái và phãi tỗ Ỷ minh định ; bỡi vì có

một mình quan Nguyên-Soái được phép cho thôi.

Khi nào đơn xin thôi đã phê nhậm rôi, thì phải có lời nghị định

ngày đòi thừa sai mà tuyền cữ.

Khi cai tổng haylà phó tổng qua đời, thì lập tức quan Tham-hiện

phài thông tinh cho quan Nguyên-Soái hay và xin định ngày tuyễn

liệc người thê. _

V. -_Phàm hương chức nào có bàn hội tê trong làng mình lãn

cữ' đên tinh thành mà bất thăm, thì đặng lã-nh tiển pht lộ nhứt định

là 80 chiêm, và như 'nhà ớ cách xa tỉnh thành trên năm ngàn thước

thì đặng lành gộp tiên phi lộ cứ mồi ngày hành trình là nữa đồng bạc.

Tiện phí lộ ây cứ' chiêu theo hàng lộ trình cũa quan Thảm hiện

định lập, tinh nào theo tĩnh nãy, mà thông tinh, và cứ ỀO ngàn

thước là đang đi một ngày.

Tiên phí lộ ày vê phân dkịa liạtphãi chịu.

Sồ thừa Sai nhóm mà bàn luận trước khi đi tuyển cũ' cãi tồng và

phở tồng đã Hỉnh như sau náy :

lồimột [Tăm dat bộ chọn một nủuŕðt́ì́ thửa sai tìẳỹ lầ sô tễ

trong ìnột́ tràm cïlhg phải chọn một ììguiðn̉i thĩià êải. Ñì́hưìlg ilr̉ậy

phải ơlàbn moi làng éá it ňfra là hài Ỉìt́rtìễời [tm ỉn sàp lềììt́. l

_NK

I _ _ .
Mồi thừa sai phải xàp lá thăm lại niã"đt't'à Vôttgln 'đấu bi) vào

rlỉt́'

¡ _
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Vl. -Dẫu Sẳc chánh tồng la Z ““ - “ 171 ~

Chánh tồng hạng nhứt mang giày hăn lụa đò, có hai tui bạc. .

Chánh tồnghạng nhì mang giày hăn lụa lông két, có hai tụi

rcanh to' chi-bạc. ›

Chánh tồng hạng ba mang giày băn lụa xanh có hai tụi hằng tơ.

Các cai tồng đang hành chành thì phải mang giãy hăn đặng

phàn híệt.

Gai tồng phải có con-đầu vuon, khắc Sô hiệu bồn hạt hàng sô

-arabe, và danh hiệu bồn tổng bằng chử' langsa và chủ' nho.

Vì dùng con đầu bằng đông thì in rõ, và dê đọc, cùng người ta

:khó bắc chước đặng mà làm con-đầu giã, vậy nén nhà nước

khuyên cai phó tồng phải làm con-dàu băng đông.

Tùng giá là những kẻ giúp việc tớ trát tùng chánh tồng phó

tồng, nhưng mà chằng phài làm gia-dịch. cho các viên quan ày.

Còn những Ban-hiện Sung-hiện thì chằng có căp tùng giả.

Lương tùng giất thì thuộc vê địa hạt chịu, và mỗi thảng củ' theo

Sô tiên dư trong sồ nghị định địa hạt mà phát cho Cai phó tổng

lănh. Lương tùng già định li đổng một thảng.

Vll.-Phận sụ' cai tồng là phải đỏ' vực cho phân tồng mình

trước mặt quan, và phải Xem Sóc cllo các làng tuân hành trong việc

nưóc, cho thuê vụ thâu nạp cho kịp thì, cho sụ” hàng tịnh trong các

lãng, các Xã, và dạy các làng trề nài hẻ gian, đản nghịch, ăn trộm,

ăn cướp trong làng phải bắt nạp những kẻ ày. Cai tồng là người

được phép phàn xů' giấi hòa những việc hộ, là khi nào những

việc ày hưong chức cùng kề đâu tộc phàn xů' không được.

Cai tồng được phép phàn xů' giái hòa các vụ kiện, hoặc thưa

miệng, hoặc thưa có đơn, trong đla phận thuộc vê phân cai trị mình.

Theo tục lệ thì hai đang phải đem tiển càu lễ cho cai tổng ; đang

nào thât kiện thì.phằi nạp cho cai tồng ba quan tiển ta.

Trong khi bắt bớ tội trong và tội tâm thường, thì hương chức

làng, phẵli giãi nạp những kê bị bãt cho cai tồng nào vê phân cai

trị chổ bất ãy. t

Cai tồng phài thâu đơn từ những kẻ phài tai họa, cập văn

những kẻ bị cáo rồi làm phúc hẩm cho quan Tham-hiện sớ tại

và (lấ̃ntới trước mặt quan những kê bị tai hại cùng những người

có tội. Những tan cớ đến phải nạp theo.

` Gaitồng phài xem sóc các trưòì́ngvhọc minh, cho những trường

ày được sach Sẽ, cho học trò học siéngnăng, lo cho những nhà

có đù ăn cho con tới học. Mây ỏng ây cũng được phép cho. xá

trường lang não-cócât nhà trướng, xem âoc thê cho minh. Chằng

“N _Ê ____._.,,_.ị- -ạ.-.-I-- -
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hê khi nỀ0`€Àc trường ày được nghi mà chàng có phép cai tổng

cho, khi nào nghi quá hai bữa thì cai tông phài xin phép quan

Tham-biện sò' tại. Cai tồng phàibuộc thây giáo dạy cho Siêng năng.

Trong mỗi nữa tháng khi chạy tờ vế mùa màng, thì cai tồng

-phài nhó' mầy lời chi bào như sau nãy :

10 Trong mỗi tạ lúa hay là gao kề theo cãn kilo, giá lày bưc

trung là bao nhièu.

2!! Còn nói vê một mẫu gặt hái được hao nhiêuvthì kề theo gia

và phài nói chắc mày lường vô một gia.

80 Khi nói mùa màng trúng thì phải cắt nghĩa cho rõ trong một

mẫu gặt hài rổi bồ đông đặng bao nhièu.

Có trác tó-i tồng, thì tồng phài truyên suãt cho làng xà.

Khi trong tồng có sư gì động dụng, mà tồng chằhg báo lập tức

cùng quan, thì sẽ phài trách phạtμnặng chàng đung, như thể là

kẽ đông tàm cùng kễ nghịch. “

Nêu cai tồng cùng xà trường, cà hai đêu giúp cho ai bắc buộc

hay là làm đêu gi trái phép, thilnột mình cai tổng phài bị phat

mà thôi, còn xà trường thì vô cang, vì là thng phep .Cai tồng.

Công việc các cai tồng là phài Xem Sóc trong phân tồng mình,

“hỡi vậy nên phài coi những thể lệ vẽviệc cai trị trong làng xà

cho đàng hiền rô những việc bồn phận mình phài làm cùng sự

cang liện mình phài chịu.

-~
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1. - Việc lập lănị] Uà chỉ trị. 1

?'I. p Lềấplbàịh hlàơüǵ chức hội-tẽ. - Tôn li lhử`t1_6'. - Cåch

t́llgjển cửt́ìƒă thăng cltửc. -- Tlltơởilg công chươngJI1. - Chức phận và sự trách/ cử' hương chức. - Phán các

ñã' cũng các ĩiha ḿỏn.

IỈĨ. - Qitịjẽh trừng phật. của bàn hội tê Uà hương chức hội iráên.

. V. - Pliân bản hội te' uể tài sầit́g của làng, quỉ (ỉt́ëu chỉo phép

tổng iiệểi 'nề' nt́ệcVĨ. - Tt́ẩỷl ốổt́ phài lộ, thể lệ“cñu1zg.

VII. -Ủ [hĩu sđt; của árã trưởng.

I. -- Hề có ai xỉn lập làng lặp xã nơi nào, thì phải qui đơn cho

quan Tham-hiện tra Xét, phàn định giái hạng, lập sổ bộ thuê thân

cùng thuê điên thồ; rôigới đơn cho quan Thượng-thơ. Quan

Thượng-tho' sẽ gời cho quan Nguyên-Soái bàn cùng tòa hội nghị

tư mà phè chuẩn.

Hề khi có xin lập làng lập xã như vậy, thì phải có người chịu

đóng thuê điên thồ, và chịu hêt thày các thứ' xâu thuê Ilhư đàn tráng.

Tùy theo phong tục Annam, hề làng nào mới lập ra thì mới

được miễng thuê và miềng phán binh lính trong ba nàm, là cũng

như trong ba năm ày đề cho làng tân tạo mô' mang đàt cát.

Vẽ việc cai trị trong làng thì phú cho làng. Những thuê vu

định phân chia cho làng thì làng phải thâu góp. Làng phải lo

làm công việc có ích lợi chung “và -lo việc tuân phòng trong địa

phận làng, khi nào làng cai trị không xong thì nhà nước phãi

đư vào.

ll. - Xă thôn Annam là cội rễ việc chánh trị trong Nam-kỷ,

thì có Hội-đông hương chức lớn điêu quàn, tục quen gọi là

Bàn-hột́-tẻ.
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Bàn-hội-tê trong moi làng đêu, phài có it nữa la hươlẵäçhức
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kê lily hương chức hàn hội-tể tlli có Chánh-lục-bộ, chức trách

trọng, cũng đứng vào hàng hương chức lớn, nhưng' mị! không

dư nghị vào hội-tê. ›

Gòn các hương chức khác (và lớn và nhò) thì cũng cứ giữ lây

chức thú' quyên thể và cũng phải tuân hành phận sụ' Y theo tục lệ;

viên sồ nhiêu ít, chức trách trọng khinh, thì tùy theo công việc

làng cùng làng lớn nhổ.

Trong mỗi lễìnghêt cả hương chức hao nhiêu đêu phải đăng sô

cho đů luôn luôn và đề tại nhà hội làng cũng nơi dinh quan

Tham-biện.

Cứ hương chức thì phãi lưa hêt Sức cho đặng người có điễn

thồ trong lãng, hay là người phú túc hơn hêt.

Chằng ai đặng vào hàng hương chức măỳchưa tứng có làm

chức việc nhò (lu-ới. Muôn làm đặng chức hương-hàio thì phãi có

làm chức việc nhố dưới ít nữa la một năm, và phài đặng it nữa

là hai mươi hôn tuổi.

Như trong hàn hội-tê có khuyêt thì hương chức hiện diện cũng

cứ theo qui- thức lục lệ mà tuyền ců' người Sung thê, bằng có ai

kêu nhi vẽ việc tuyễn ců' thì phài do quan Tham-biện chů linh quyêt

đoán (không đặng kêu tới đàu nữa).

Niên phân it hơn hêt vẽ mỗi chức dịch thì định là hai năm,

nhưng mà cũng cho mỗi người hương chức đặng muôn làm thêm

bao làu tùy Ỷ.

Các hương chức nào bới sụ' siêng năng, ,sư hêt lòng mit cai trị

việc làng, được người một Xứ cùng minh cung kính và yêu chuộn,

thì được xin thưởng mày đay. “

Sư thường công danh tiêng ấy phải cho có chứng, và trước hêt
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phài tra \'àn vê sụ' xứng đàng thật của hơưng chức, sư tiên nhụ't¡_

tành nêt. Sư văn chương cách ăn ờ cùng các công-môn trong tihh

ra thể nào. `

Ðược ,xin thường mày đay bạc hang nhì cho những hương chức

đă có giũp việc làng trong mười năm.

Ðược phép thường mày ỡay bưc trên cho các hương chức nào

đã có được thường mày đay bưc dưới ít nữa là được bôn năm rối.

Nhưng mà khi có công nghiệp có danh tiêng hay là công nghiệp

trong, thì được khỏi lời buộc ây.

Mỗi năm thườngmày đay hai lẩn, ngày lßrjanvier và ngày lịjuillet.

lll. -Chức phận hương chức lớn định ra như Sau này :

l° [lương-cà làm đàu bàn hội tế;

90 Hương-cả có vắng mặt, thì hương-clíil, làm đàu hội tê thêv

Pho hương-cà. -J

30 Hương-cà- hương-chit, hương-Sư và l1Ư'Ơl]g-l.l'lI'Ỗ”flg đêu

thông quân các hương chức khác, và giữ gin cho thày thày đểu

làmviệc hôn phận từ tê, y theo nhu' qui ci! tục lệ ; lại phài quàn

lý tài sản của bôn thôn; phải lập sồ (lư định, quàn sát Sổ xuât sồ

thâu và phài phụng thù tiên hac của làng.

› 40 Hương-chánh phải chi dẫn cho thôn-trường hay _là xã

trường, hương-thàn và hương-hào, cùng giii' gìn cho ba hương

chức 'ày tuàn hành chức trách cho tứ tê. Hương-chánh lại lănh

phân phân Xũ- nhứng việc kiện thưa tâm thường tô toái của dàn

trong làng, điểu đình cho đặng thuận tình, hòa nhà vời nhau.

50 Hương-giảo lãnh chức dayđỗ điêu chê các hương chức còn

sanh So”. Phải (lạy bào cho mỗingười đêu hiều hiết phận Sư trong

việc làng. “

6K1 H[l“o'ng-quàn là chức tồng quàn tuân phông trong làng vẽ

\`i(Ệ',c chành trị và để hinh, là chức ban tá cho quan Biện-lý, cho

nên phài lãnh tàm kiêm những tội phạm đai hình cùng vi lệ luật.

Phài tuân thů các đường thông hành trên hộ và (lưới SÔIlg', cùng

đường Xe lứa, càu và giày thóp điên háo. Trong phàn việc ày thì

c-ó h̉lT'0'l]g-t́llầtlì́, Xã-trường và hương-hào bang trọ' ; và hương-quăn

lại (Ĩai-quẩn llưo'ng-tilầ̀li, cai-tuân, cai-thị, Cvĩll-lllôll, trùm, trường,

là người chức [bů theo linh tuân phùng. ị _ _

70 llưo'ng-hộ hay là thi]-hộ chức chường các Sác hộ, địa hộ và

tho' khô của làng ; lại phài lập Sổ tllàu và số Xoài. càng giữ' gìn đõ

khi dụng vật liệu của làng. _

80 Trong ha hương chức hàu đương niên thì hương-thàn là

th̉ti' nllưt.

.‹ ._,_-›.‹-fea *Ỷ
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' “9” Phàn tia”-trường hay là thôn-trườngthi chuyên lãnh việc thay

“ mặt cho làng nơi chôn công môn.. Giữ' mộc-ký của làng cùng

những hiễu-đu cha Nhà-nước và chuyện lo việc thàn thuê cùng

nạp thuê tại kho.

10° -llu-Ơng-hào chức quàn tuăn phòng trong làng; lành coi

đàn sự tuân hành điêu lệ vẽ đạo lộ;lại lãnh chức thừa sai.

(trướng tòa) của tòa án, chuyênviệc chuyền giao giày tờthôi thúc,

truyên thị. ỉ -

“ ll° Hương-thàn, xã-trướng hay là thôn-trường và hương-hào

là ha hương chức đương niên hành Sư; phải hiệp. đông mà giữ

gìn trong dàn' tình cho đặng all ônt́ tịnh khiêt. Phải thay mặt cho

làng trong các việc quan; coi việc chinh thâu thuê khóa thói thúc

công Sưu, tuân hành luật lệ án [ir cùngthiểu thị cha Nhà-nước và

bàn hội-tê ; tu lập các Săc hộ và tu lập những giày tờ quan trên

(lòi hòi;thị chứng tờ khê, thit IIỘ làm-phân. Lại -phải phụ tá

hương-quàn trong việc tuân phòng vê chánh-trị và đê hinh, cũng

hiệp đóng mà thi hành việc phát mài tỏa án truyên sửc ; và như có

người xin, thì phải thị thiên nhận thiệt tlfr khê. ,Các phó-xả, phó-lỷ,

lý-trưồ'ng, hiện-lai, cai-thon, trùm và trướng, thì đêu tùng sự theo

ha hương chức bàn đương niên.

'l`ò' khê nào có ha hưo-ng chức, hương-thàll, Xã trướng và

hươnglhào thị cltú-ng thì mới có hàlì́g-cớ đù theo phép. Nhu' huơng

thàn và hương-hào mắc trớ việc vắng mặt, thì hương chức khác

trong bàn hội-tế đứng thị chứng thê cũng đặng: nhưng vậy, xí

trướng chưc thh mộc ký phải có mặt luôn luôn mới đặng.

412° Một mìnll Chánh-l\_lc-hộ hay là có Phó-lục-bộ phụ tú, phải

lănh việc chì́ìp chướng các hộ đỒ'l,'Sể1Ilh tủ' hôn thủ trong làng.

` Như có việc quan đòi hương chức hàn hội-tê đên tình thành

thì phải có tó' trát quan Tham-hiện chit tình mới đặng, t'ỒII quan

toa ún có đòi thì phài đòi đích dành tù' ngu'‹`)'i. ”

Cònquan viên khác, nhu- có càn dùng hương chức làng nào, thì

“phài xin cùng quan Tham-hiện, nhưng vậy ciic nha môn, công

I 'Ia
đường cũng có tùy theo luỉịt lệ cho quyên tó'i đàn đoi hoi [lương

chfrc Só' tại đó cũng đặng. ừ `

'l`ẫ_ti tinh thành, nhu' mnfïn đẫti hì́ìi hương Clll°t'ÍĨ thì phỉìi Xin tung

quan Tliam-hiện. .

Pltï":tt ll';l(:ll cú' tiễn l›“_c chung l\u“\ÌI`ng cltt'I'L: và (làn trong làng thi”

là K-G lllìữllg lillũấ̃ìll đ_nh ra Siu này :

'lũ Thâu thuê ;

20 Ðiên li-nh;
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39 Tịịìlt Ịtñịịcáiề đllěỉt́vt́lẵi lửa và nhòa gịậaỉ thép Giẫm báo. đê
'ímtãäiålỉt-bttçlìå cộnẵø ì́iiltỉấzillấ̃fl 1 - i ,

ÍẸỆJPRRÐ hãi- cåtcôiị rùt́l'r8= bui tr-(mg các lànßacóị hứồt́t́ì́g nhải: tế

việc làm phân. À.

Ệẫỡ Ỉì́.lầ̀'9'l1, lều. n!]%.l!hịệtỊ.låll. . . . ể

Vê, ghỉịn việc nha môn nàp, thì nha; mộμ, này phài lap l›à__ng kêt

tộị làngỵhoĩịc làthộng. đông hoạc “là thật Sát.

Troňg mồi khi nào mà Xét lý làng có lõi thì quan phó lìôc-lấ̃t,.S_ò'

“quan thuê phải thương lường cùng quan Tham-hiệ!! Sờ. tai, [nước

mọi việc truy cào. Như thương lượng không thồt́t hiệp đặng,

thuận đàng nữa, thị phải trình cùng quan 'lì́ồng-thong Toàn-quyện

“tài đinh có phải nên truy cáo việc làng đã oang phạm, cùngïchăng.

Các điêu đã định nhu: vảy, mà phải ›tl:,t́Ị' ra nhũì́ng. the lệ nào

khòng phù hiệp theo điểu luật và chidụ đương han hành.

Vẽ phận tiên phạt hay là tiên bôi thường quan trên hay là các

tỏa án đã xứ định y theo thể lệ định trước, thì cứ do làng mà trách

vãn. Sau sẽ có châu thị quan Nguyên-soái chước định thê lệ vêviệc

chia phân ra cho hương Chức và nhơn dân.

lv. ŕ Phàm hương chức đương hành sụ- thì đểu có quyên tùy

theo chức phận, nghĩa là-đặng phép lưu giam” tại nhà hội làng cho

đů ngày giờ tùy nghi lược vàn, mà giải nạp khai háo giày tờ nội vụ

và kê pham lội cho nha Biện-lý. Nhưng vậy phải lưu giamkè pham,

tại nhà-hộilàng cho it ngày giò' hêt Sức.

Hương chủ-c hội-tê đặng phép gia phạt nằm canh tại nhà-hội

làng những nhơn dàn nào chàng khàn tuàn [lành phận sự y theo

phong tục và lệ định Nhà-nước, (lễ mà giữ việc 'tuân phòng cùng

nhủ'ng việc chung trong làng. _

Vẻ các ngày năm canh gia phạt và các ngày nằm canh lệ thường

thì làng đặng, phép cho thục mà thâu llụng, y theo giá lệ định thục

công sưu. -Nhưng mà các ngày nằm canh gia phat không duợc quá

3 ngày. “

› Il ương chức hội-tẽ đặng phép giam tại nhà-hội lăng, những

nhơn “đàn nào say Sưa hay là thói xì́iu hoặc là khuây rôi náo động

trong làng, nhưng vậy không đặng giam quá hai mươi hõn giờ

đông hỗ.

. Các [lương chức làng mỗi nguoi đểu có quyên hành của hội

tế cho Song các hương chức ày đ-ược phép, làm theo quyên mình

là khi nào không có khoán nào han riêng quyên ày cho một hay là

nhiều người trong chủng nó mà hành chánh công việc chi.

thi quyêt giãi t́lt́ìlìil cùng quan Nguyện,-Soài, như lchôngị
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Những hương chúc nào bò việc hồn phận phải vàng” làm theo

thói cũ lệ xưa, và phận sự cu' xů' cùng hương chức lớn, [hi bàn

hội-tẽ đặng phép phạt vạ tù“_ một quan đên hai mươi quan tiên

annam, đề thâu mà Sung dụng trong làng.

Nhir có kề cú' giữ việc đái đoạ hoài hoài, thì hội -tế đặng phép

Xin cùng quan chủ tinh sỡ tại mà nhung chức hay là cách chức.

Hương chức nào bị có tờ [òa án truyên bắt thì phải nhưng tạm

chức lại. Ỹ

“Mỗi thăng hài kỳ phải kê biên các khoản phạt vạ và i,l'l`l'flg phạt y

theo quyễn định trước đày, cho có dů duyên có' mà tông trinh cùng

quan 'l`h£Hn-hiện.

V. _ Câm hội-tể chẳng đặng cho mướn, bât kỷ tài Sẵn gì cůa`

¬

=/

Ợ

Jì́'

làng, mà quá hạn ba năm. Lệ càm ây cũng ban hành vê ruộng chánh

là công điên, vê công thổ, và vê ruộng đăt thuỏ' trước đem vào bộ

hiện là bổn thôn điển và bổn thôn thổ. ^

Tờ húva tá làm y như thể lệ trong điểu 'trước đày rỏi, phải có

quan 'l`haIn-hiện chủ tinh phê cho thi mới đặng đù hằng CỎ' trong

các khoàn. “

Bàt kỷ hůy mãi, cho đên mãi lại thục ruộng đât gì ců:1_làng cũng

đêu phải có quan Nguyên-Soái cho phép trước y theo tò' bẩm quan

Tham-hiện tồ đủ duyên Cớ việc hủy mãi mới đặng. 'l`ò' thuận mãi

hay là dày già phát mãi phải có quan Nguycn-Soái phé chuẩn thì

mới là thiệt chắc Vinh viễn. ›

Cằm lìương chức chằng đặng đứng mà vay chi cho làng hêt, trú'

ra khi nào có hội-tê thương nghị đũ phép và có quan Tlnm hiện

phè chuẫn, haylà nêu Sô bạc Vay trên 30') đông thì [)ilẲ'[Í có quan

Nguyên-Soái phê chuẩn. Bãt kỳ tò' tá, tòr̉mài hay là lừ trái. dâu có

nhận mộc-kỷ làng mặc lòng, mà không hiệp thể lé trong lời nghị

nẩy, thì không cang cập đên làng đặlìg, chi phải Llo hương Chức

nào có đứng kỷ tén mà trách vẫn theo ngu`ời.thu“ờng nhơn mà thôi.

Chắng có làng nào đôi nại trong việc tù' tụng mà không có quan

_Tham-hiện cho phép. Ạ

'Mỗi khi án xừ rôi mà làng muôn chông án lên tòa trên thì phải

Xin phép lại hữu cùng quan Tham hiện mới (lặng:

Như làng xin phép quan Thum-hiện không cho. thi đặng kêu nài

Xin quan Nguyên-Sozii định đoạtcùng hội l\l:`_ìt-ngị. Nhu' có kêu nài thì

phải vào đơn nội trong kỳ ba thángkề lủ” ngày tiêp đặng lài truyền

thị của quan Tham-biện, bt́`t́ng_quLí hạn thì phải mì́lt q[l'_\“(Ịỉ11 kêu nĩli.

Phàm ai muôn kiện làng thì phải gởi đơn truớc cho quan Tham

! J...
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biện mà khai nguyên hủy Sư cớ việc thưa kiện. Hễ nạp dơn thì có

căp biên nhận. Như có trình đơn khai Xin kiện, thì các thể lệ hay

là các việc màt quyên đên lưu đình lại đă. Thâu đơn rôi thì quan

Tham-hiện lập tức chuyễn giao cho bàn hội-tẽ thuo-ng nghị.
i Bàn hội-têthương ughịlàm Sao bãt kỳ, thì nội trong 'tồ ngày

cũng phải gới cho quan Tham-hiện nghi định có nên cho làng đôi

nại hay không. ' -

Quan Tham-hiện phải nghĩ định nội trong kỳ hai tháng kể từ'

ngày căp phó biên nhận thàn đơn như đã nói trong điễn trưó'c đày.

Mỗi khi quan 'l`ham-biệt! nghị định không cho phép đõi nại thì

phải có duyên có'

Như quan Tham-hiện không cho phép, mà hội-tồ có thuơng

nghĩ ưng cho kêu nài, thì xă-trướng đặng phép kêu nài đên quan

Nguyênh̉soái hiệp thương cùng hội mật-nghị mà phàn đoán. Đơn

kêu nài phài chì ra cho rô ràng chắc chắn nguyên hủy việc kiện

thưa và phài có ý kiên cùa quan Tham-hiện phê theo đơn mà

chuyễn trình cùng quan Nguyên-soái.

Phải dơi cho có lời nghị định của quan Tham-hiện rôi mới đặng

kiện thưa, và nhũ" nội trong ky hạn haì tháng, mà không có nghị

định, thì phài đợi màn kỳ hạn ày rôi mới đang thừa kiện. Như có

kêu nài vê lời nghị quan 'l`ham~biên, thì việc kiện phãi đình lại

cho đên khi phàn xů' việc kêu nài cho xong, hãng không có phân

xůt́y trong hạn đã định nơi điêu trước đày, thì việc kiện cũng

phài đình lại cho tới mãn kỳ han ày. “

Dàn cho lẽ nào đi nữa thì cũng phải có quan trên chọ phép

chắc chẳn làng mới đặng đôi nài. y

Nhưng vậy, không xin phép trước, xăatrướng cũng đặng thưa

kiện hay là đôi nại vê việc tranh chàp tài Sàn, và đặng lo phuơng

thê gì khác đề mà ln'u chàp hay là đình huô'n các việc that quyên.

Không Xin phép, xãểtrướng cũng đặng chòng án, kèn phà án,

nhưng vậy rôi, cũng phải xin lại phép khác thì mới đàng hũu việc

chông án và kêu phá án. t

Nhu' làng đành ưng thuận tình việc gì thì phải có lò`i nghị quan

Ng`u\én-Soái hiệp thưong cùng hội một-nghị định, chuẩn cho thì

hành mới đặng. ` _

Vl. -'Phàm hương chức có lịnh nha-môn nào đôi việc công

phài đi, y theo_thồ lệ định trong chương thư “ICP trên đày, thi

đặng phép lãnh tiên phi lộ.

llương chức đòi việc công như vậy thì đên đứng vê hang tư

trong hàng đinh theo lời nghị ngày Q92 février 1902 định tiên cut
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trů và phi lộ cho viên dịch hồn qôuc, nghỉa là hình 09$ 40 một ngày.

Tiên phí lộ ày vě phân chi xuât của nha-môn nào đòi hồi thi

này chịu, và phài có trình tờ tràt đòithì mới càp phát,

Tiến phí lộ vẽ việc thâu thuê, đi công Sưu và các việc công trong

làng, dần giãi đên Biện-lỷ những kê phạm tội đai hình hay là vi lệ

trong địa phận làng, thì đêu vê phàn làng phài xuât công nho

mà chịu.

Những thể lệ định nơi nhàn thứ ll, III, IV, V, và thú' Vl

phải làm ra chữ lang-Sa, “quào-ngũ” và chử nho mà niêm yêt kháp

cả các làng trong hạt Nam-kỳ, và phải (lịch ra chũ* Cao-mên mà dán

tại các làng có (làn Cao-mên ỡ.

Những thể lệ nào trái với lời nghị này thi đêu bò hêt.

Khi nào có diệp nhóm dàn lai, hoặc đặng củng kiên, hoặc đặng

làm xâu, thì hương chức phải biền đọc cho lớn tiêng, những điêu

lệ hay là lời khuyên bào chi nói người bổn-quôc và của quan

trên hay là quan Tham-hiện gời. g

VII. - Xãï-tru'Ồ“ng mang dày hàn tam Sắt có hai tụi bạc. “Dàn

sắt ày nhà-nước phát không cho. Khi có màt đi, thì phải thưa

cũng quan Tham›l)iện đặt làm dây khác cho_, mà phåitrã tiển lập

tức, vì giây ày nhà-nước phát không có một lân mà thôi.

Mỗi khi Xã trường đanghành chánh, thì phãi mang giây hàn ày

đặng phàn biệt. .

Ọ-ịộị-I
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3! XI. - Bộ thuê các

Ả

ĐOẠN THÚ' IIl^

äểể́”THUÊ c i

I. - VZ'‹_å`c thâu thuế. - Vtêlt chức tánh phlĩu thâu thuế. - Ngùg

định mà thâu cuc Săc thuê' mổi năm.

II. - Thuê thán.

thán. - L\`7ÍtŨ`¡'ll_(j ì́lgtơờí bổn-quốc míểllg thuê thâu. - Thể lệ Uë 'Utệc

thuẽthán uh phát guì́ụ thuê” thán. -- Sô bạc đỏng thuê' thân. - Qui

điêu các lt́hoån uế uu

- Những người bốn-qnịöc phát đỏng thuê

1'

thuê' thrìn.

III. - Thuê' diẽn thổ. - Thuẽđtẽn Uu plltì́u thứ hang. Ế Thuê

\ A _I A Ấ la A .I Al

đăt 'Uu 19h(mth±t“ hạng. - Đát mieng thuế. - Đut t1`0ng.nhu'ng giong

Gtì́g đu'ọ'c hu'ởìl!/ sự tch lợt riêng. ~ Thuê ruộng muốt ou phân thú

hęmg. - Su' mắc trách cử trong ou thuế dzìịì́u thổ, Ỹ

IV. - Thuế ghe. - Ghe bt́ểu uh ghe Sông: ỉầ̀ỉì́ẫt́ålr

V. ~¬ Thuếsuuh Ị] 'nghiệp nghệ, - Thể tệ "uể Uu thuê' Sanh ủ

IlgỈl“t́{"p ì́lght́ì́. -à Nhũvz

1zgu'Ờ'ị ‹tu'()'C (tong Ị/mê

bổn-quốc Ílttịl làm mà

VI. - Thzuịì́t́ĩịtz hu
t. - Thuê'phu

g u!/hố khát thuẽsqì́th U' ìrglzìệlj nghệ, Uh ỹzhữug

SI) `SLULÍL ịjnhẹ. -

llhẳ/ị chịu thuế.

oh that' hạng Các nghê ngu`Ơ'“eĨ

Quí (Ìuỉ`u các khoản.

trội. - Thuê” Công stơu..

VII. - Phân phu trội oh Sổ nghị định chu tặng. - HtL'0')lg^ìẾỈt”ử'C

hình Cat' quản Sổ công

VIII. - Tt́ẽlt thu'ố

nho Uu tut' Sảng của lùng. ,>`.__

IX. - Stt' mãu trách phụt của tàng trong Diệc (Tăng thuû”.

X. - Su' truc Uô bộ t'L`t tru' bộ.

tung. - Su' giảm thuê”.

1

-vhh̉ỉt́ơư 1-. ‹g.svu:,:;\

l. - Chánh phàn chức việc thàn thuê là Xã-tl'u“Ỗ'ng. “

Xã-trường phải lo sụ' thau thuê và đàng thuê nơi kho hac.

ii¡_I.O'lìg` thàn và “llLl'0'l]g hho phải phụ giúp cho Xã-ã]`u“ỏ'ng trong

vụ thàn thê.

Xà-1i`Lrồ`l]gCú theo

và thàn rôi μhể́ài phát

41”; hĩ\i`c]1['rc việc làng

“ \“i1Ỉ!‹-. nhàu thuê Sấlll

trong bộ mà thàu thuê thàn mồi tên dàn Ílt́lllg.

biên lài Sồ hạc thàn. 'l`l`ong biên lai ày pllỉãễẹ̀

thị vào và phài đong con [làu làng nũt́ål. “

ll-Ý nghiệp nghệ Cùng thuê ghe cha nllững

ắ

ng cho các mã-truvởllg uể Utẹ́c đttrllt́j thuê. ` \

l

1
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5Ồ._À người khách, thì chằng phải đề cho các Bang trường chúng

thàn lày, phận Sư ày vê quyên chức việc làng lo thàn.

Việc đăng thuê, thì chính vể phân xă-trường phài nạp [nà chánh

tồng cùng phó tồng phài Săn Sóc trong việc ày, hàng chằng coi thì

t́` phải có lôi trước mặt quan. Vậy có một [n`lnh các chức việc ày có

quyên thàn thuê mà thòi. y , ị

Những kê giũ' đao Tlliên chúa chàng đượccậy các cha sớ nap

thuê cho mình. “

- Thuê ghe Sông phài đăng một kỳ mà thôi. - hàm ị

ngày :ll lll8l`Sh́(8l thảng ha tày) [nồi nàm. '

Các làng phài đàngithuê thàn người bồn-quôc vào kho chotàt

ngày 30 avril (80 tháng tư tày) mồi nãm.

I Thuê điôn thô phài đóng tàt trước thàng hày Annam (nhàm 101”

tháng Septemhre). “

Qua đên tháng hai annam Sau khi gĩịt hái rôi, thì nội thuê điên e

thô của làng phải chia ra làm tư mà đăng mồi tháng.

Màng kỳ S0 avril (tháng 4 tây) rôi lălĩẵ' nào-còn t`huê_chưa đàng,

mà Nhà hước không giàm, thì phải đăng vàp ch0¡đỈư.>`ĨĨ`_4_ . "¬';

71((1

Q?)
'(4'
5

llị - Những người .linnam tù" l8 tuồi CllO"đễl] 60 tuồi phải

ai \ ` N.

đóng thue than. -

Những người khỏi đóng thuê ày `là:

“lũ Phù, hllyện, đương hành Cllì́lllll việc quan. _

20 Nllững người Bồn-quôc tit các đao tai cỏi Đlïllì́ẵ-tlLl"Ơllg. và

có đứng hộ nhà nước, và nhũ“ng thày tu Bồn-quôc (lay mày trường

/ể́lọc vê (lạ0 Thiên-chlia (tnc danll là trường thày tlijng).

80 ' ' ` 1 , ` I `Những llllll lllễl ta hoàt, ctuìe \ri(_\c ma ta, hoĩịc lính tàp lưu

hậu, trong khi chúng nó côn đứng trong hộ lu'u hàu. Cũng [niềng

Ä 1 Ị' I \ fl ' \ I A r

thuc than cho nhưng linh con ơ theo co' hình la: linh tap, linh

I I' I 't

pho thu và linh thuvr̉ _.Ị

Những người làn] công ô' với nguời. langsa làm ruộng nương

hay là nuôi Sút \`z`_¦t tllì được Illlểllg thuê thàn, miêng công Sưn,ngày

Công cho làng. canh nhựt và các Sắc Xân làng.

'“1'-Ợ

`ẵnằ=_-,.

Ẽ=<EZĨẠ

cngc

ÇIQ

qc!

hũt́ng kê ớ với người langsa làm ruộng, hay là nuôi Sut vật thì

đứng l)Ộ riêng, đứng tên người langsa mướn chủng nó

ôn”, người langsa ày phải đóng cho quan kho bạc Sô bạc thuê

ới Ỗ' lnưó'n vó'i mình thiêu.

inàm kề tư ngày 80 tháng avril, những người lìồlì-tlnôựcẹ̀

phải đóng thuê thàn, nêu bị hắt trong địa phận quàn hạt không

có giày thuê thàn, trong năm ày thì sẽ hị phạt tù từ một ngày cho

InůdüII

I!



_r ..,,_ 4--Iv--.¬, ra-Ị-. _ › 7 ,

I

u

ìlo

. g -92

đên nàm ngày, và phạt vạ tù' một quan cho “tới mười làm quan

tiên tày. _

Nhu- có tái phạm thì phải phạt tù.

Những người bổn-“quôc nào, vi bị phat tù,_nên lày giày thuê

thàll trước ngày SU avrilkhóng được mà tuân theo thê lệ định

trước đày., thì được kỷ thêm một thảng mà đóng thuê kê tù' ngày

màng phat. _ .

Giày thuêthàn phải đóng con (làu quan và hê làng càn dùng

huo nhiêu, thì phát cho làng hày nhiêu, trước mặt quán chành

Tham-hiện hay là quan phó “lham-hiện. - Ổ

T Như có phát giày thuê thàn cho ai, thì_ người xin phải trìnll

ECE

giay thuc tllan phai có ngưoi chu điem chi vào.

Nhưcó màt giày tlluê thàn, thì đLI'Ọ'(5 phép xin cái khác và

phải đóng trước Sô hạc thuê chành và thuê phụ cho hàng sô

hạc đóng thuê trong khi lảnh giày cái.

Khi giày tlluê thàn hu' chàng đùng nữa được, thì phài đóng

hạơì́ khác ỉnàchuộc giày khác, con những giày hu' vỏ dụngiithì

phàảềt đi. g I

(Jai-t“ong,,phó-tồng, hội động quản hat, hội đồng địa hat- và viên

chức hồi]-`r̉Ỉ`tlõỸc giúp việc các nha-môn thì đứng bộ riêng. Theo

các sắc thuê, thì viên quan ày thuộc vê bộ riêng (thuê thàn, công

Những viên quan ày được đóng thuê thàng

nơi kho” , ” “ .

Những ngLrĨời=hổt]Ĩi]uỒc nào không đứng tên trong hộ chánh

thành phů Saigon, thì được phép đóng thuê thàn mình cho “quan

cai tluàiấ̃ịthnê ẽllànlì ngạch tại Saigon, và phải chiêu cùngquan

ày một“`(ì:ỂtỈ“'ì́ò' chứng hoặc có _quan quàn lý tuân thành. lioặcợcó

quan quàn việc tuân thành ký tên vào mà nhận chắc ràng ngữời

xih đóng thuê thiệt có'nhà.cr̉ra Ỗ- trong địa phàn chàn thành

đã làlit́ h̉Những người nào kllòng có cắc nghia cho ro rắng mình, có nhà

cira tại Saigon, hay là không có trình tờ giày chi của nhà

nước phát cho minh mà chứng. chắc ràng minh được phép bò

làng mà đên ngụ tại Saigon, và mini] đã' đóng thuê nàm trước cho

làng rỗi, thì quan tồng quàn tuân thành sẽ bất và giãi tên ày vê

'ày tờ làm chắc là đích thàn mình thì mới được. Trong t́nõi,

Uk* - Ị; A a \ I Ấ Y

ir

Ỹế́hủng nó đã măt mà có_,cớ hàng chắc`chẳ`n. .. ^

,_ ,,
. ., _

. . .

nơi hat nào nó khai là xứ quê quán của nó. “

Người ớ xú' Annam vộ.mà không có giày thuê thàn, thì phải

“điệu gịài vê Xú' sờ nó, Süllg ngoại trứ khi nào giày thtĩê thàn

s_, _ ~ __ ., _Y I , - À .
1 . A. -v J V > `

. , . ¡ Ệ'
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Thuê thàn người hồn-quôc định là một đông bạc môi tôn đàn

tráng.

Những người Annam Ổ' tại xứ Lào phải đóng thuê thàn hai
đông bạc mỗi người, kề từ 18 tuổi sàp lên. L

Tạm đõ”, được miềng thuê ày những ngưò-iAnnàm thuộc vê bưc

sau nãy: “

10 Những kê “đày ló' cha viên quan langsa hay là người -

làngsa làm ruộng. Mỗi người chừng hai tên đày tớ mà thôi

6,20 Người làm lnnớn tại hàng canh nông hay là nghiệp nghệ

cha người langsa cai quăn, và những người làm mướn hay là đày

tớ theo người thưo-ng mài hay là người đọ tiêm vật, đingàn nơi

xú” Lào.. “ 0 và - “ _

38 Những kè l)ò quê hương mình mà đên lập nghiệp? lẩu' Ĩịàiữịgỉ “

tại đât Lào, có đem Vo' con gia quyên theo, thì được mị¡ễI_Ịg_ `°

thàn trong ba năm. ,__ _ _ =

Xà-tru'ố-ng nào để đàn lậu thì sẽ hị pllạt;1ạiphåi'“hị.¡Phạt; n`ặ“ng“` ‹

:Ơ

)đ

S st..
Z3

hơn nữầ̀, nêu như có ãn lót của người ta mà_ yên] an”. .

Nêu Xà-trường có lo giúp cho dàn bộ nào__“t;'ôn đi, hay “ `“"`ì́ .

tên dân trôn trong nhà mình, thì cũng sẽ bị Íỉì́ìẫịt- nhưjvậbvẹ̀ợ “

Khi phát hộ thuê thàn. cho làng, thì cũng phầ̀t_Ĩịuì́ì́nri,ch0-;_`làng

những giãy inh một hàng có đóng dàu tòa bô”, vài_¥hả.i -biêntrong

giày? inh àysô dân thuê bằng Sô dàn đứng hộ. 'Ịẹ̀ “ỂẲĨ ì́`Khi nào có màt bài thuê thàn thì phải-đóng thuê Ịịhác mới được

lành giày mới. . “ .Chằng cẩn gì cho dàn tráng phải trã Ễ_ìỆ§t́_cậç*fn(i_liẲỆẫt́ịịê` mình mới

đặng lành giày thuê thàn. _"'ïn̉` “ Ị' “ “ã

Xã-tru'ỏ'ng khi phát giãy thuê thàn cho ai thì phải boẵiì́z người

này điêm chi trong giày thuê thàn của chúng nó. ” ..

Tho- ký, thông ngôn, người đi giàvvàt́ viên chức 'gitĩpt́ỷì́ệc các

nha-môn Ồ” tại Saigon, phài có gìàythuê thàn. Sẽ làm tô' phạt

những kê nào không có đỏng thuê. _

Người bồn-quôc nào bị hắt vì không có giày thuê thàn,thì quan

Tham-biện phải giải nó về qué quán nó. Quan Tham-hiện tinh sở- .

tại nó phải Xét coi tên phạm luật có Ý muôn trễ nài đóiqg thuêh̉

chăng, hay là nó không phưo-ng mà đóng thuê được. "“`

Vể vi(Ệ'Ç_ thuê thàn, nhũ~ng_ngu.ời điểm chi dàn đê lậu bỘ, thì “
được thường “IO quanitiên Àunam mỗi tênẲ dàn lậu. Nhu' -kê

làu bộ là người không phuolng chi độ, hzïylà ngưỎ'i chàng hê ra

khỏi nhà, thì Sô tiện tl]u'Ỗ'ngh̉ày“¬là 8 quan: tiên” annam trong mỗi

tên dàn làu hộ. Tiên tllưỡng_`c_ầ̀p ban ày, thì nửa phàn thuộc vê

làng chịn, còn nũjaf-Íỉịllân thìỉthuộc vê người lậu bộ chịu. _

.IY ,L . > ỉ' 1; . .A _ . “_
v 'uu' ' -À Q ?_ -J ' . , Ạ

<.¡ư._ ŕ , ._ “Q > A, t́Ị‹`5,,_
_ ŕ › :ra .Ạ __. _ n___. › V _ , __ 'Yt́§:__.
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lll. -Thuê ruộng đứng bộ đã định như Sau này ;

Ruộng hạng nhứt 1 $ 50 một mẫu. v /

Ruộng hạng nhì 1 00 một mẫu.

Ruộng hạng ba O 50 một mẫu.

;

Ruộng trong Nam-kỷ thì chia ra làm ba hạng, tùy theo huê lợl

hực trung một mẫn, và phải đóng thuê theo lòng thuê định trong

lời nghị ngày 15 tháng novembre 1897.

Thuê hạng nhú-t tlluộc vê ruộng nào mồi mẩu có hoa lợi 60 gia

Sầp lên. _

Thuê hạng nhì thuộc vê ruộng nào mồi mẩu có hoa lợi ít hơn 60

giạ và nhiều hơn 30 gia. “

Thuê hạng ha thuộc vê ruộng nào mồi mầu có hoa lợi 30 giạ Săp

xuong. “

Những đăt trống dừa, trông cau, trồng thuôc. trống trâu Vd

đât trồng các thứ cày trái, đêu phài cllịu thuê hạng nhứt.

Đăt thồ trạch, đăt trống dàu, trông mía, trống đậu phộng, trong

bắp, trông gai, trông mè, trông dưa hàu, trông khoai, và các thlr

đăt trông đõ hàng hòng, đêu Chịu thuê hạng nhì. “

Đăt trông dừa nước thì chịu thuê hạng ha.

Đăt hạng nhứt chịu thuê 9 .ì́ì́s 78 một mau.

Đăt hạng nhì chịu thuê O 96 một mầu.

Đăt hạng ha chịu thuê 0 48 một màu. `

Đăt nào Ỗ' ngoại châu thành đã có họa đồ đo, và dùng mà căt

hàng nghiệp nghệ, thì đỏng thuê theo ruộng hạng ha.

Nhưng đzlt trong Cau, trong (lừa, thì ném vẽ hạng nhì, cho đen

khi có hoa lợi thì mới đem lên hạng nhứt.

Những đăt trông hông vài, trồng chàm, đêu miêng thuê.

Những đăt mà có căt đình. chùa, miêu và nhà-thờ và nhu ng

đăt mà phân huê lợi đề bồi bồ Các nhà ăy, đêu được miềng thut

Các thú' cày, như cày : ca-cau, oày trà-phe, cày can-chou và ca)

điêu nhu ợm, đêu gọi là cày nhà-nước dạy trông, và được hu'o'ng

À sự ích lợi rièng(l) . .

Cày tiêu cũng là một thú' cày nhà-nước dạytrêng, và đăt trông

nó “được hưỡng phàn ícll lợi riêng.

Đăt nào trông được 400 nọc tiêu trong một mẫu, thì được

miếng thuê trọn tới mùa hái thú' nhứt, miềng là mỗi nọc neu

phải choán ít nữa là Quo phận vuôn đăt.

(1) Coi khoăn nỏi vẽ việc cây nhà-nước dạy trông

I
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Những người phương-tày hay là người vào bộ phương-tây

làm ruộng nương có khẩn đàt trên mười mẫu, thì phải đóng

thuê kề từ lefjanvier nàm thứ 6 kê tư năm khới Sư khàn đễtt ày.

Kê tư ngày ày thì phải đóng thuê một phàn năm trong Sô đàt

khẩn mà thôi. Qua mày năm Sau Inỗi năm thì thuê tàng lên một

phàn 5 nữa, và kê tư ngày 18!” janvier năm thứ mưÒ'i thì phải

đóng thuê trọn. _

Nêu trong hai năm đâu, đàt đã khẩn được rôi, mà người chủ

khẩn không lo khai phá canh tát, thì hội đông quàn hạt hàn nghị

mà thâu quyên của người chit khẩn lại, và lày đàt ày lại nhập vể

đàt công thồ nllà-nước.

Thuề ruộng [nuôi phàn ra Sào mẩu mà đóng, chàng đặng giàn!

bớt chức nào. Định giá mỗi mẫu hang nhứt là M500.

Đã có lập ra một thứ ruộng muôi hang nhì đóng thuê mỗi

nàm là 28500. -

Ruộng muôi nào mớilập ra, thì thuộc vể hạng nhì trong hai năm

đàu, và qua năm thứ ba có kiểm Xót lai thi đen] lên hạng nhứt.

Sư phàn thứ hang ruộng muôi lliỗl nàm phải kiểm Sát lại.

Thuê ruộng muôi đem vÔ thuê điên thồ.

Xã trưòng khi biêt có phân đât nào làn thuê mà l›ô=qua thì Sê hị

trách phat.

Kê bán và kê mua [nột Sô' đàt, cà hai đến phải liên can hỉìo lành

việc dóng thuê đàt ày trong nàm mua bán đó: mà khi ưng thuàn

vớinhau thì một đàng đóng cũng đù. -› “

IV. - Ghe bàu, và ghe cữa annaln nôi không đung 100 thùng

(mõi thùng trong tài 4000 càn kilo) dận tại hên nào, hoặc đi buôn,

hoặc đi chài ltrới theo mé hiên côi Bông-(l1l“0'ng langsa, thì phài khaí

mà đętn v.(`) hộ Sô' thuê ngoai-ngạch. Sô- thuê ngoại-ngach sê phát

Sach ghe cho. '

Ghe ày phài đóng thuê thông hành định như Sau này, và việc

thàn thuê tlli giao cho sô' Xuì́lt càng nhập cáng coi. “

R A R

..- , SO MOT GHIEC ịCẬT NGHIA sự [RONG TẰI GHE ' THUẾ TRONG

` ghe chịuthuê mọt năm

, À íl

Ghe nỗi không đúng hai thùng. .. . . . . Mổi chiêc 0 8 20

Ghe nỗi từ 2 thùng tới Lí thùng. . ,. .. _ 1 00

Ghe nồi tù? lt thùng tới 6 thủng” . . . .
. . _ “ 2 00

Ghe nôi từ 10thùng tới “Z0 thùng. .. .. _ - 8 00

Ghe nổi trên 20 thùng. . .. . . . . . . . . - eo 00

và ghe nỗi ít ho'n 160 thủng .... . Mối thùng 1 00

I ¬¡
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Nh̉`ũ'ng ghe hiên IilU'Ỏ'llg_(lÙllg` chõ' chiên hay là làm nghê chỉ

theo dọc gành biền còi Bòng-đương làng-Sa, và nổi không đúng

160 thùng. thì chiu thuê phàn nữa.

Thuê phải (lóng trong hạ thảng đàu mỗi nĩun.

Những ghe chịu thuê mỗi năm '20 đông hạc, thì được đóng thuê

từ Sáu tháng một kỳ. “

Ghe mới đóng và dùng liên trong năm thì phải đóng thuê tính

theo mày tháng chót trong năm. .

Ghe hiền khôi đong thuê “phụ trội cho tinh hạt nào nó đứng l)ộ,

Song phài đóng công Sưu. “

Ghe Sông thì làng phài hiên vào bộ một cách cang. Các ghe

ày thì ellịn thuê theo hạng định như Sau này : 1

Tư 300 tạ sàp lên, chịu thuê. . . . Íl1$80

. __ Tư 150 tạ tới 300 tạ, chịu thuê; . 3 80

Ghe "`ỌIlềẩ“ t́t́ỉl- Từ' 50 tạ mới 150 tạ, chịn thuê... 2 80

Từ 'll tạ tới 50 tạ, chịu thuê. . . . O 60

Ghe nào nồi trên 800 tạ, thì chịu thuê thêm 4 chiêm bạc, trong

mồi tạ hơn Sô 800 tạ.

Những ghe nồi dưới 10 tạ, thì khõi thuê.

Những ghe đóng trong õtháng đàn thì chịu thuê trót năm; Còn

ghe đóng trong 6 tháng Sau thì chịu thuê nữa năm mà thôi.

Những ghe kêu là tạm-hàng và Các thủ' ghe khác, hãt kỳ là

đong theo kiền nào, và hàt kỷ là tên ghe chi, thì đên phài chịn

thuê, nêu ghe ày nồi “trên mười tạ. .

Trong một tháng, nên ghe sông nào hị gặp đặng “ba là°n trong

ha ngày, đi nơi hiền, hay là cách xạ mé ruộng muội chừng hai

muôn thước, haylà cách địa phận khác chưng một muôn thước

thì phải chịu thuê theo ghe hiên. Như vậy, thì ghe ày khỏi đóng,

thuê theo ghe sông. Như ghe ày đã có đóng thuê theo ghe Sông

rổi, thì phải đóng t́h́êtn cho đů số theo thuê ghe hiên. Như ầô

bạc phải đóng thêm ày không đúng 20 chiêm, hay là trên Sô thuê

thông hành vê đàng thùy, thì ghe ày phàì,đóng %0 chiêm hạc mà

thôi, là giá cuồn Sách ghe và Sò' phí đem VÔ bộ- “

Những ghe nào không đứng hộ tại Chợ-lớn và mỗi khi đàn tại

Chợ-lớn, thì phải đóng thuê bên định như Sau này 2 _ Y

erongtái

.J

-I-.I

G

Ị Trên l0O0'tạ phê đónơ . . . . _ .

Từ 600 .tạ đên 999 tạ ễhằi dóng.

Từ 300, tạ đến 599 tạ phâit́ đóng, _ ..

Tù' 1.50 tạ đên “Z299 tạ phãi đông.

Tù' 50 tạ đên 149 tạ ph ii đóng.

Dưới 50 tạ thì khỏi đóng thuê ày.

0

O

Cấc)

O$ 40,

35 Nêu ghe ày đậu no'i

30. Chợ-lớn trong một

“-25 tuân lễ hay là trong

20 kỳ 7 bữa.
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Chuộc một cuôn sách ghe và một lá bài chì ghe thì pht́ìi đóng

2 đông., Ị _

Những ghe hâu và ghe lường của cai-tồng dùng trong- việc

quanthìnúểngthuê. _ “

Những ghe của cại-tồng được Iĩlìễlìg thê là ghe hàu và ghe

lường nghĩa là ghe nhò và thước tàt it hơn ghe thu'ò'ng. '

Các chủ ghe phải khai tù' đâu năm tày Chí cuôi năm nêu cõ ý

chăng khai, tllì phài phạt vạ hàng tiên đóng thuê ghe, mà lại

phải đóng [huê ghe nữa. Các xà-trường phải bẳtđem tới cho quan

Tham-hiện những chủ ghe trôn đóng thuê, lại phải c()i chưng

đừng đênhững chủ ghe quạ hạt khác mà Ỗ' haylà hò quàn-hạt

mà đi mà chưa đóng thuê. Những chủ ghe nào chằng tuân phép

ày, mà dời qua địa-hạt khác thì phài 1)hạt vạ một đông bạc ; còn

nhửng kè bò quàn-hạt mà đi, thì phải phạt vạ năm đổng, mà nêu

chiêc ghe chẳng khai. thì còn phải bị phạt nữa. '_

Khi ghe nào có đóng thuê rối, thì xã-trường phải đóng mộc ký

trong Cuộn Sách ghe mà không đặng ăn tiế́ll.

Khi đóng thuê rôi, thì quan Tham-hiện kỹ tên cùng nhận (lăn

phía Sau cai bài chì ghe,

Ghe đứng hộ trong tình nào, thì phải đóng thuê tại tình này.

Ghe nào chưa có đứng hộ mà bát đàng tạiđâu, thì phải đóng

thuê tại đó.

Ghe hiễn và ghe Sông phải đóng thuê trước ngày 31 mạrs.

V. - Những người chịu thuê Sanh ỷ trong Nam-kỳ phải đóng

thuê định trong bàn sau nãy và thy theo thứ' hạng: 4

sAm‹››› GĨIÂFJ TIIÀNẸ̀Ì . . . i

_ cáchnhchụìmuộđăt CHAU THANH NGOAI

UẠNU Vũ theu châu thành và , A

Chợ'-lớn xung' quanh châu thành Cac t́ïnh Chau t́h́àfih̉

Saigon và Cholon

- Sổ hạc Sồ bạc Sò hạc Sô bạe^ `

__ Tột bực 400 I 400.00 ››

Hạng

Hạng

llạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

V Hạng

nhử

nhh

ha.

tư..

L.. “ 150

năm..

sâu.

bảy

tánh..

100

60

_ 30

15

8

4

Q

100.00

T0 00

40.00

Q0.0U

10.00

5.00

2.50

1 50

“#1/JCIYOC'ÄÑIUĨÇÇWCJ

9

vl

60

35

420

10

5

“(2

1

0.

.O0

00

00

00

00

50

50

80
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Những người nào, hoặc người Langsa, hoặc người ngoại quôc,

hoặc lớn hoặc nhò, hoặc chưa có gia thê riêng, mà chuyên nghê

buôn bản hay là làm nghê nghiệp chi trong xů' Nam-kỷ lục tinh

thì phải chịu thuê Sanh Ý, miềng là những nghê ày không nhập

vào mày đêu chàm chê kể sau nã):

Người nào muôn làm nghê chi phải chịu thuê, thì trong kỷ tám

lìữa, phài trình diện, hoặc tại Sỏ' thuêchánh ngạch, hoặc nới dinh

quan 'l`hỉ\“m-biện tại tinh, mà xin đem mình VỎ đứng bộ, và lảnh

bài Sanh ý, hàng chàng tuỉìn, thì sẽ bị phạt vạ hàng Sô thuê trong

năm và phài đóng thuê Sanh ỷ nữa. . _ `

Bài sanh ý phát cho ai, thì này đặng (lùng mà thÔi._

Vậy” thì những hè hùng Vôn mà đứng chung một tén, thì đêu

phải chịu sành Ỷ, “

Nhưng mà khi nào các người hùng vôn mà đúng chung một

tên đặng buôn hán hay là làm nghê nghiệp chi trong một nhà,

hay là trong nhiều phòng tl'ong một nhà mà Ỗ` trong có thông

thương nhan, thì llgl['Ồ'l hùng Cllẵlnh́ phài đong thuê trọn mà

thôi. Hảy có mây người hùng phụ thì Sô thuê ày phải cán chia

ra cho đồngmì́ly phân và mỗi người phải chịu một phân.

Các người nào chỏ' hàng hóa đi bản làng này qua làng kia,

dâu bản giùm cho người chủ tiệm nào, hay là người thợ nào,

thì phải chịu thuê Sanh _Ý riêng. 4

Những kê đl bản (lạo thì cũng phải chịu sanh những ngườ-Ỉ

nào làm nghê nghiệp chỉ phải chịu Sì́llìll ý tháng _Ìan\!i(`l¬ thì phải

đóng thuê trọn năm?

Nhưng mà kit! nào (-.hù tiệm chêt hay là l)ị khánh tận mà

phải (lóng cữa tiộnl, ỉẹ̀hỉä, hày là trại lại thì phài đóllgthuê mày thàng

t́l'll`Ớ'C và nội trong thàng ày mà thôi.

Cì́ì́t́ì́ll sự X?;_\' đôn ày C-hừng 8 tháng, nều kẻ thôi buôn bản hày

là thoi làm nghê chi có kêu nài Xin sô bạc động thuê (hr, thì số

hạc ây sẽ thôi lại cho minh. ”

Khi nào có đề tiệm lại cho ài, thì phải làm (ĨƠH xin trong lặỷđịnh

trước nẩy, mà )&in“lJài sanh Ỷ lại cho người lành tiệm, miềng là

đên ngày sang tiệm minh đã có đóng thuê trước rồi. `

Khi nào thôi làm nghê nghiệp chi chừng nào, thì phài dóng

thuê đên chừng này.

Thuê Sanh ỷđược đóng phàn nữa và phài đóng trước. Khi bộ

làm rôi trước một tháng, các người cllịu Sanh ý nào bị truy buộc

“vê vụ đóng thuê Sanh ỷ mình trề nài, thì phãi đóng thuê trọn

năm chớ không được đóng phân nửa.

k

“1

ì
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Khi nào người chịu Sanh ýmuôn hán hay là huộc phài bản

tiệm cho ai, thì thuê phải đóng trộn.

Những người l)uôn háu nơi chợ, người hàn đạo, bâu gánh đi hát

đạo, Người hình Ut́ệc trong các cuộc chơi chung, mà khôngớmột

Chồ, người cho mướn Xe, ngưò'i chịn sanh ỷ hạng 7 và hạng 8

và những người chịu sanh ý mà làm nghê không Ồ' một chỗ, thì

phải đóng thuê trọn trong tháng tn hộ rôi. Những hội nào không

phải chà người Lang-sạ tllỉ phài vưng theo mày lời huộc ày.

Khi nào dọn tiêm qua tình khác mà buôn hân, hay là mà làm

nghê, thì phải khai trước tại chổ mình đijvà tại Chồ mình đên,

hoặc là: tại Saigon, Cho'-lớn và xung quanh chàn thành thì phài

khai nơi Sö' thuê chánh ngạch, con các nơi khác thì khai tại

quan Thum-hiện. _

Như không có khai như vạy, thì phài đóng thuê hai tình.

Trước khi quạ xú' khác mà Ỗ”, thì phài đóng thuê Sành ỷtrọn

năm tại kho hạc nơi quê quán ch mình.

0 Khi nào có Sư đồi dới các hạng xày đên, hoạc là khai tiệm ra

mà buôn bản, hoạc thôi buôn hán, hoặc đồi dÒ'i việc buôn hán,

hay là đổi nghê, xàt rường phải khaì*cl`lng viên quan coi vê việc

thuê sanh Ý. > - i

Khi hộ đã dợt 1'Ổi, và có quan Nguyên-Soài phê chuân, thì bộ

ày phải han hành, và có- yêt thị gián trong _châu thành Saigon và

Chợ-lớn sẽ truyên cho thiên hạ hay.và có lÒ'i rao ình trong nhựt

trình quản hạt nữa. . ' V _

Quan Tham-hiện hay là quan cai quàn Sở thuê cllảnh nghạch

Sê phát hài sành y khi có trình cho viên quan ày hiên lại kho hạc

chứng chắc ràng thuê Sì́lllll Ý đă đóng rôi. “ .

Những người lìhương-đông Ỗ' Nam-kỳ phài đóng thuê thàn,

như có chịu thuê Sành ý, thì phài làytên llọ trong giày thuê thàn

nó, mà đem vô hộ và nơi hài sạnh Cũng phài biêñ Sô giày thuê

thàn nô, và phài cát nghỉa nó thuộc vê han trường nào.

Khi đân thàng, thì phải tn bộ phụ sành ý. Bộ ày tu,. dợt và

canh Cước y như hộ chánh. - “

Phải đóng thuê theo bộ phụ Z ^

10 -- Nllữlìg người sót quên đem vô hộ chành, và đà khới sự

buòn hán, hoặc làm nghê clli, t_rLrÓ'c ngà_v ler jể́llltlel' là ngày tu

hộ chánh. _

Q0- Những nnưới nào, trLrÓ'c ngày ày, đã thêm việc hnôn

hàn, hày là thêm nghê, mà thuê phài đóng trội lên : Trong hài

liẫịot́ìnĩìy, tlìi thuê pllỉli (lÓì]g', k‹`Ĩ' tù” ngày /let' jànvicr năm hộ

(jhàlìh mới tu. -

.I
._`,
ts



Ìì́ủ - Nhỉrn nào khởi sự làm nghé nghiệp chi sau ngày

11”” jì́lĨl\'Ỉt?l`. 4 “

-10 - Những người nàoẹ̀trong nàm, làm nghê chi lớn hơn khi

trước, và quá hạng bài Sẫlllil ý mình, hay là (lọn tiệm hàng mình

nơi châu thành, hay là tại tình nào mà thuê phải dóng trội lẻn.

(1: :CJ:Ế

ĩt́f

CY'O' - .\hũ'ng người chịuthuê sành ỷhưc nhứt, mướn nhà hay

là chổ Ồ' mà giá mướn cao llo'n mướn nhà khi trước, trong

ba khoàn chót“ă_\t́, hoặc là thuê gia tàng trội lên, đến phải đóng

kể tù' ngày “le'“ trong tháng mình mới khới còng, hay là mới khỜ_i

(lời đồi nhà. Như có làm nghé ày trọn cả nàm tllì phải đóng thuê

trót năm, bàt kỷ là khới công thàng nào. “

Quan coi thuê chánh ngạch chàng động lây cớ ràng đã đem

lộn người chịu Sanh y đứng bộ chánh khòng xưng hạng, mà tu

bộ phụ đặng gia thêm tlluê nó. Như trong năm có rò chắc được

Tàng việc huỏn hán đã thêm, hoặc là nghê đã trớ nén trọng, hay

là những đêu ày đã quên” trong khi tu hộ chánh, thì mới được

đem thuê trội lên. .

Trước khi tu bộ, thì được phép phát bài Sanh ýcho những

người nào muôn đời tiệm huỏn hán, hay là dọn nghê ra khôi địa

hạt, và cho những người nào có làm đơn xin có đů cớ, miêng là

mày người ày phải chứng chắc rằng mình đã có động thuê Sanh

ỷ nơi kho bạc rôi. - Ệ

Những người' làm chủ khi trước và người làm chủ sau một

cái xe, trong một nàm, hai đàng đêu liên cang trongsụ” đỏng thuê

ăy, trư ra khi nào ưng thuận nhau thì thôi. V

Khi nào người coi sớ thuê chánh ngạch và xlì-trướng, phó-xà,

quan Cllílnh-tòa, quan Tham-hiện và các viên chức Coi việc tuân

phòng, biêu người chịu Sanh ỷtrình bài Sanh Ý minh, thì mình

phài trình cho các viên chức ày coi xét.

Nhửng người chủ cho lnướn xe phãicó hài sanh Ý riêng theo

việc x_e, và khi nào có viên quan nào có quyên chanh hòi, thì phải

trình bài Sanh Ỷ cho các viên quan ày coi.

Những sự trái phạm các qui điêu này phải Chưng hàng tò' kiêt

hẩm và phạt vạ tư 50 Chiêm hạc tới 9. đông hạc.

Những người nào buôn hán hay là làm nghê Chi mà không có

bài Sanh Ý, thì hị phạt vạ hầu g hai cải Sô thuê động trọn năm, và

lại phài đóng thuê Sanh ý kê tl`r ngày 1Ũ_l` janviel' trong năm ày.

_ Như người huòn hán chánh khai gian haylà kê hùng với mình

khai gian, hoặc đặng đong một phàn thllê mà tllôi, hoặc đặng trôn

thuê cho trọn, thì hị phạt vạ hàng ba cái Sô thuê và tại phải đóng
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thuê Sanhỷ theo thể lệ và tùỵŕtheo bẽ thê buôn bản hay là nghê

minh làm. - ` .

Những người ờ pllương-(long buôn bán lại Nam-kỳ, như có

-“lác măt bài Sì́ìlì́il v cua minh th] phui Xin cai khác, khi lành bài Sanh

y khác thì phỉli đóng 50 chiêm bạc.

Khôi chịu giày Sành yi y

1” -- Các viên quàn và viên chL'rc, hoặc àn lương nhà nước chánh

trị, hoặc àn lương nhà nước quàn hạt, hoặc ãn lll'o'ng làng, miêng

là viên chức ày làmj việc nhà nước mà thôi.

Nhu' ngoại công vịtt́ëc nhà nước, viên clìức ày có lo vông vi(Ị'(

khác mà thuê Sanh y phài buộc, hoặc giao cho người khác làm

công việc ày, thì viên chức ày phãi đóng thuê sanh y.

Q0--Thơ sơn, thự chạm, thợ khắc con (l`¡u, thọ- vê, thợ cẩn,

thọ' làm đõ khéo đề chưng mà chơi, miêng là mày thây thợ ày

bản những đô của minh làm rà mà tllôi. Thày (lạy chứ, (lạy bát

vật và dạy việc khéo léo, giảo tập, bà mụ, người inh nhựt

trình, người làm thơ phủ cà và phông đọc Sách.

30 - Những người làm ruộng, và Cày ruộng đặng mà bán,“ và

chờ chiên mùa màng và trái cày gặt hái nời đàt nào thuộc vê cũa

mình, và những thú vật minh nuôi, Sàng Sóc, và nuôi cho mập tại

đăt mình. Ạ

Những chủ khẩn các hàm và hâm đà, đàng đào đá và vật Sàng

trong hâm ây mà bán ;

Những chủ ruộng muôi và người mướn ruộng muôi.

Những chủ nhà, hời sụ' xây đên, mà cho mướn nhà minh.

Những người chài, lu'ới,_ khi nào ghe nó dùng mà chài lưới,

thuộc vê của nó. `

Nlìữug người Lang-sà buôn bájí hay là làm nghê chỉ ngoại Chấu

tllành Saigon và Chợ-lớn, và Xung quành thành phô ây. .

Những người -Chii ghe không có buôn bàn dưới ghe như trong

phô, và không làm nghê chờ mướn hàng hóa chi. Như ghe ày có

dọn buôn bán như trong phô, hày là có chỏ' mướn hàng hóa, thì

chủ ghe phài chịu thuê Sanh Ý như người buôn bản hay là như

người lành chờ chiên đồ vậy. _

Các người làm lô hành [nì tày hày là lô thịt hĩ), ngoài hạể. Saigon

Chợ-lờn, đêu khôi chịu thuê, miềng là dưng bán vật gi khác.

<

€D>I
:SU12

Ơ:

D'Ê¡'J40. -- Nhửn g ti buôn bán, hàng cho vay bạc đề cưu giúp

và dành đề y sau, mà có người coi thi công. Hàng đề cứu

giúp nhau có nhà nước cho phép, và các hàng nào không có chổ

chành hàng ờ Saigon.
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Những người hán cơm theo mày đạo hinh, những người viêt

mướn, những kê làm mướn, hoạc àn tiên theo món đô, hoặc ăn

tiên ngày tại nhà, trại, hay là phô nào chủng nó làm nghê ày;

những người thợ nào làm nghê tại nhà mình, hay là tại nhà người

khác, mà không có người làm phụ hay là kê theo học nghê, dâu

chúng nó có phô và bản hiện hay là không cũng vậy. Những kè

mua đô vạtsàng đem vẽ làm lại, ha“y là Sửa lại. Người vo' làm

nghê với người chổng thì không phải là thọ' phụ, và con chưa có

vo' làm giúp cha mẹ trong nghê nghiệp cha mẹ chúng nó, cũng

chàng phài gọi là thợ phụ.

Nlfrng người buôn bản dạo ngoài đường nơi mày chổ thiên hạ

hay qua lợi, nơi chọ' và Ĩlìrới ghe, hoặc là hán trải cây, hoặc rau,

trứng vê loại điêu, và các món vạt thưc chưa nàn.

Những người gành nlỈ'ớ(' mướn mà đồi, những kê khiên mướn

có đòn và Xe kéo tay, khi nào Xe ày không phài của chúng nó.

Những người chờ lúa gạo trong ghe mà khôngbán lè.

“ Những con nit dưới 'lán tuồi và kê già trên 55 tuồi chịu thuê

Sanh ý hạng 6, 7, và 8 thì đóng thuê phàn nừa mà thôi.

Nhũng uƒjhë nghiệp ngu'Ù`£ bổn-Ijuäc làm mà chịu thuê' và plláẹ̀n

thứ' hạng nghê ây, kế ra suu Htỉịl :
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NGƯỜI CVHỊU
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¶ Những người phươngẹ̀ ‹¡‹›n` chịu

trong glà\ thuê thàn màvkhài. l.

ÌĨẼ

thê sanh ỷ

Nóc HỜ'

Miền thuê

5 đông bạc

Ê đống bạc

1 đống bạc

phải lây tén min

ỹ
A

Ì

1

1
1

\

l

l

h

Những người khách làm nghẽo nghiệp chi, thì chàng đăng đẻ vợ

đứng tén trong bài sanh ý, đặng trôn khôi thuê thân đã 'buộc cho

mọi_ngưò'ì khách, [ủy theo bẽ thê buôn bán của chủng nó.

Mòi hương chức được phép bắt trình bài Sỉmh Ý, và buộc mây

nguời buôn bản cũng làm nghê nghiệp có tiệm phàitreo bản sanh

Ý trong tiệm nO'l cho nào dế ngó thày.

Ị Những kè buôn bản haỵ là làm D
›h;ü ho¡

1 ^ Ị V _ S U "8 lẹμ ẵì́ Oh́ằngcó bài sanh

ỉịl, mà xà-trương chang khai, thì phải bị Irị phạt,

'Ế Sự' thâu thuê Sanh ỷ [hi đu ợc phát biên lai chunẹ̀.



...-8-[__

Vl. -Thuê phụ trội phài lày trong mỗi Săc thuê chánh, “mà

phải lày bao nhièu. thì mỗi năm quan 'l`ồn¦:-thông định cho.

” Tiên phụ trội ày phài tillh the) trong những thuê vé phân 'quànfi

hạt thâu lllà thôi, chớ chàng đàng tỉnh theo tro 'kl những thuê

đóng cho quàn-hạt nhập lại với những thuê đóng cho địa-hạt. “

Mỗi tên đàn tráng phài chiu năm ngày công sưu.:

Nàm ngày công Suu đân tráng Annam, và người Phương-đông

chlu, và ngày công sưu xe. ngựa, bò, tràn, và ghe, đến phài biên

vô khoàn thâu trong sồ nghị đlnh địàøllạt. “

khi nào đi làm công Suu thì phải tính theo ngày hay là theo côngę.

việc làm. .

Hội dõng đla-hạt lày bưc trung mà định phân việc làm trong một

ngày công sưu. -

Bưc trung phân việc làln xàu, định cho mỗi người làm trong một

ngày là từ l thước vuon cho đên 3tllướ(' vuôn vê xiệc làm đường và

đào kinh tùy theo(-ông việc làln \à tù) theo đàt mêm hay là cứng.

Hội đông địa-hạt định cho những phân tồng nào phài” chuộû

công sưu hay là phải dl làm công Sưu tùy theo việc.

Tủy theo diệp buộc, thi cũng được bât đi xâu, dàu mà ngày

công sưu đã định theo giá hạc mà chuộc.

Mỗinăm phải đem vô bộ nghị định địa-hạt. nơi khoàn (K tiên dự

t́rừ'», 15 phán trong sô chung ngày công--ưu.

Các người bồn-quôc nào từ nang không chịu làm xâu, thi sẽ

bl phạt theo tội đóng thuê trê nài không cớ, nghĩa là chiêu theo

đén thữ 5 chi du ngày 6 Íanvier 1903.

Dàn lảo hạng tủ' 55 tuồi sàp lên, đêu được miêng! công sưu.

Phù. huyện, cài-tồng và phó-lồng đên khò! đóng thuê công .`u'u.

Các xà-trường đêu được khõi dỏng thuê công S"-u. Mày hương*

chưn đêu được phép chuột nμàv công Suu của chúng nó.

Trong sô một tràm ngày công sưu tòng và làng thì một Sô tù' phẫn

5 đên phàn nửa được cho chuột đặng cho kè xăn mít, ngu ời binh,

viên quan và viên chức' giůμ việc nhà-nướr, nguời ờdày tó' và làm

công với người Lang-sa đóng đặng khôi bồ công việc chúng nó.

Xà-trường cùng mày chức việc nhỏ trong làng phải đem dãn đì

làm xâu. và phải coi sóc chủng nó.

Những ghe biên khôi đỏng thuê phụ trội nơi tinh nào nó đừng

bộ nhưng mà phài đỏng thuê công sưu.

Vll.- Khi thàn thuê điên thơ" môi người, thì xà-trường phải

buộc đóng tiên phụ trội từ sào, và y theo lời nghị bản hội tê.

Thường lé tiên phụ trội ày phài đóng theo với thuê ruộng mà thôi.

L'
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` Những hoa lợi chọ' và hoa chi liệm heo thiệtlà hoa lợi của làng.

Thâp đèn trong làng sồ' tại trong hạt, khai phả và tu hồ đưỉmg

trong lĩlng ây là sự tôn hao I-ůỉl làng và vệ phân lỉlngz phì́lìchịu hêt.

Trong các làng Sồ' tại Iron" tình thì phải lập sở lành đồ đõ xuât
O

Ì

xở, lành đo rát, l'l|Ih (t́llịll nu Ở" và thăp đèn 'chung.

Tl-ong các lăng n̉m có sI`)' căm nhôt sút vật íh lạt, thì bạc thăn

vê sờ phi cäln nhôt ày, (lêu thuộc vê phân lăng. _ K

Những ngày nã ll (tanh hu~o'ng¬cllI'Ỉ'c phạt vạ dàn, và những

ngàv năm canh thu'l`)'Ilg lẽ huộc cho mỗi tên dàn, thi được cho

ây nhập vê“Sồ nghị định làng và định theochuột bậc. Tiên chuội

giá thường một ngày

Trong: làng phải có

vê việc (h̉hung. '

công SU'll.

sỏ xuât mà biên nhuận những tiên tổn phi

'lì́ěn làng càptfho Sồ nghị định đia-hạt (lặng: lìm những công

việc đã định qu_\êI, sẽ (lượn hiên vào sồ nỉhị định địu-h;_II, lh khi

nào sô liên ày đã có hàn hội tẻ nhóm đại hội lại mà bùn nghị và

hi‹'u biêt chắ" tiên phụ căp ày (lùng mà l:`Im việc chi. _

Thù-hộ phải roi giữ I-ác sổ lhàu X' ãt t́ůĩl làng.

llương-cả, hương-cllù, ht́['o'ng-ell' và hu“o'n;:-Il`u ởng, đêu quản

lỷ tài sảng rủa hồn [hòn ;phji l.`!p Sồ‹l\_l' định, quàn Sì́lt́sổ thâu

xuât và phải phụng thủ tivn llạc của làng. _

Vlll. _ Những Xă-l,l`lI'Ỗ'l`lẵ' nĩlo, lới ngì́ly 3| tháng ba tây (31

mars) mồi năm mĩl đế́tllg tăt thuê ghe tlli được tllưỡng.

Q quan tiên tày vê phân

'I quan [iên tày vê phẩn

ra như sau nåv :

.I
fl"
ộp

ghe lung nhứt.

ghe hạng' nhì và hạng ha.

Còn vẽ những ghe nỗi hllôngtới P30 tạ, thì không có tlilrỡng.

Tiễn chuẩn Ihưởllg tin'l thcï) Sổ ‹l`l'l p'lìỉ chịn thuế Ỉh́`\'l, CYH các

xă-trường mà đên công những kễ ày trong việc thâu lhllẽ, định
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Tiên chuân ày, thì Địa-hạt phải chịu phàn nữa, _còn phàn” nữa

thì vê phán QIIẶIID-'hạt chịu. _ Ị

Dên ngày mồng I tháng giêng: lày (lot janvỉer) mõi n:“un.nhữn8`

“thuê chưà đàng; mà xỉn giňlll chàng đàng. thì Nhà-nướu phàílày

tiên chnàn ày mà (-hàm \ào cho (lil, mà nôn chàng đù, thì Nhà

nước còn cứu giúp mà hất huọ̀c hoặc các làng, hoặc các xă

tru”õ'nf_'ẹ̀ haỵ là cả-Ị liề thiêu thuê. .

Lại như thuê [hàn nào tới ngày 30 thr̉lug tu' tày (ƒì́íl avril) mà

chư] đóng lãi, diu Sail mà có (lÓn¦.f mặc lòng, thì các xă-tI'U(')'ng

cllàug đặng iỉéll chuẩn vê những thuê đïznμ trề ày.

Chàng: l‹hi_ nào tiêu chuẩn thuê cho Các xã-t|'u'ỏrI]gÀ\'ê việc [hâu

thuê thàn được quá phàn thủ' năm trong Sö tiên dà Lhàu.

'l`lên Ihưò“nỉ.'; cho các Xă-Irllờflg phài tinh theo Sô hạc thuê

thím và thuê điển [hổ (lã [lẵng tâu kho.

Các xã-tru(`)“n¡'; được lănh tiển lhllỡllg là khi nào đã (lăng thuê

thàn” li'u ớc ngày te" mai và thuê diên thồ tl'u'Ỏ<c ngày ICF juịlvier

năm suu. _

lX. -Làng phài đàng [huê vào cho đà, llàng chàng dů thì phài

mắt: trách (Tứ. I _`

Lẵlnỉl nào dàu ẩn clìỉì́ng đem vào hộ nllững đàt trông tin đỏng

thuê. thì phải phạt vạ hằng: hai liên thuê đà! đã (làn ầu ày, mà hễ

trong 10 μhfln đã ẫn lH°`t “I |›I|:'|u, thì phải phụt vạ II^Ột“uànI,`t'ong

1 phán ấ̃n hêt 1!. tl\`l phẩu phụl vạ hài nãm. vàn VẩìIl..“ . .Khi nhà

nước cùng lỉlllg chàng thuận Iroug việc phạt' ày. thì phài đi lày

họa đô. 'lì́êll Iỗn phí vẽ \`i(,ì́c lày hou (ló à) vê phàn phi uụì́ì lẽ phải

cllịul hoặc li bôn Ilhi nhà-nu'('›`c. hoặc là hỏn Ling. Nhu' làng có làm

dơn kêu nài vê việc ày thì phải qui Cùng lòa hội Ilglll lư.

llě làng nào (Ỉầ̀ll ấ̃n dàn tràng không trục vô hộ, hễ đã (làu ấ̃n

I phàn Ihủ' mười trong Sô dàn tràng, thì phải μllạl vạ một nàlng

2 phàn thì phài Ilhạl hài hàm, vàn vàn. ..., mà phài phạt hàng

hai SÔ lìế́n [huê (làn đã (làn ăn ày.

Sự- lríìch cú' chung lluơng-L'hL'rc và dàn trong làng đêu phải buộc

'vế \ụ thuê. “ `

Cho đặng buộc sụ' trách củ' làng! nào và huvơng-chức, thì phải

rõ chắc rằng chúng nó đã có bé trề.

X. -Khi tu bồ, thì làng phài đề những đăt của làng dửng

tru ớc. Thu ờng lê đàt làng là uhữllg đì́lt́ ruộng kêu là-Công-điên

hay là bổn-thôn điển.
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Công-điên là những đăt ruộng làng chảng được phép bản chát

cho ai, vì chưng đât ày là của ngu ời Ia củng hay là của nhà

nước cho đề mà sanh huê-lợi đời-đời kiêp-klêl cho làng. -

Có chi vua Gia-Long đã phàn đlllh́ đến ày. (Zòn Bôn-thòn điên

là những đã”. riêng cûa làng, làng được phép bản chát, nêu làng

cãn đùng hán.

Những người Phương-tây chng những kê vào bộ Langsa mà có

đât trong các làng hồn-quôc, thì ('ũng phải khai trong hộ, hiệu là

‹( Bộ thuê thân, điển thô cùng các Săc thuê khác trong làng ».

À Những dàn hò làng mà đi trong năm cũng còn phải đề tên trong

hộ, cho đên khi nao quan Tham-hiện rò vì có' nào nó đi cùng chổ

nó Ờ mà dạy hò tên nó đi, thi mới đặng.

Mồi người bồn-quôc được phép Ò' bầt kỳ xú- nào, tùy theo S'

minh muôn. Nhưng vậy phải thưa với làng thì đù, vh làng không

được ngẫn trờ, “

Hương chức được phép không đem tên người nào vào bộ đât

mà không có bàn-khoán. .

Hương chức cũng được phép không đem vào bộ đăt nào mà tò'

thuận-mãi chăng có quan, hay là làng thị chủ ng.

V Khi nào hai người anh em ruột đứng bộ chung những tài Sàng

chi, thuộc vẽ cũa gia tai, thì là một _cớ chắc răng sự tuơng phân

đã có chia rôi. ^

Khỉ não hai người kê nghiệp đứng hộ một sò' đât, thì gọi là đăt

ây chưa chia.

Xl. - Nhũ-ng bộ lăng phải làm hai bồn mà trình cùng quan

Tham-hiện; khi quan Tham-hiện đã phé nhận rôi, thì thàu một

hỏn, còn hỏn khác thì giao lại cho lăng Bồn ây phải đề tại nhà

vuôn trong hỳ 20 bừa cho người ta đu ợc tới coi. ”

Vể thuê thân. thì phỂ¦i trục vào IIỘ mỗi ngu ời tù- 18 tuổi Sầp lên.

Ngang tén nó, phài sồ một ›ồ. hoặc trong nọc thú' 8. thứ 'J, thử

10. hay là thú' il. tùy theo hạng thuê mị phải chịu; rôi cong sô

nhfrng sồ, trong nọc thứ' 8 hoặc nọc thủ' 9 coi được hao nhiêu ;

rôi nhơn sô ày cho sô tiên mỏi tén đàn phải đóng, thì ra sô hộ ây

phải thân là hao nhiêu. Trong trương thứ nhi phải đem tên mây

huơng chức đu ơng niên vào.

Vẽ hộthuê ghe, thì mồi chiêc cũng phãi sồ một sồ, hoặc trong

nọc thủ' 5, thủ' ß. thủ' 7, hay là thứ 8, tùy theo hạng; rôi cọng

những sồ hạng nào theo nọc này coi đang hao nhiêu- rỏi nhơn

Sô Sỏ hạng nào cho tiển thuê hạng nầy, thì ra sô tiên mỗi hạng phải

thâu là hao nhiêu.

-'I'-"tŕ * 7...''-1-\”"" Z' 2:- "' ` '“"'- '_'
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Còn vê thuê Điên-thồ, thì các làng phải làm giãy khai vê sự đỗic

(lời trong làng mà thỏi.

Trong [nồi kỷ ba tháng thì phài tu bộ phụ các sắc thuê. Đều ày

phải buộc vê bộ quàn hạt và bộ dịa hạt. Những hộ pht_I phãi gởi từ

ngày 31 mars, 80 juin, 30 sfịt́ptelnbre và 80 décembre trong mổi năm.

Làng phài gián yêt thị bằng chũ' quôc-nμů' trong các làng annam

và hàng chữ cao-mên trong các làng cao mên, các sắc thuê quăn

hạt, dịa-hạt và thuê làng. mồi người dân tráng phải đóng.

Khi thât mùa, hời nước ngập, hoạc bỡi trời hạng, hoặe bỡi loại

Sàn vân vàn, thì làng phải dên tại chổ mà kiêm sát rôi bẩm lại cùng

quan Tham-hiện hay. Khiquan Tham-hiện đã Xem xét rôi, thì làm

giãy giảm thuê mà gởi cho quan Nguyên-Soài phê chuẫn.

Lệ giảm thuê điên thồ phải làm nhu' sau nãy:

Nêu chẵng thât mùa chủt nào, thì thuê cũng chằng giãm

chủt nào.

Nêu 10 phân phài thât 1, thì thuê cũng chằng giãm.

- 10 id 10 phản phàigiàmi.

- uj id IO id 2.

10

_ỆÐ“te

F- ` id 10 id .

- 10 id 10 id .

-- 10 “ id 10 id

- 10 id 10 id .

- 10 0 id hay là thãtquá 8, thì thuê giâm hêt.. ~
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“ ĐOẠN THÚ” Iv.

KẺ ở MU"Ỏ`.\”G

I. - Qui diẽn rỉê-'g “nói uẽ người làm mướqg bổn quôc ha!! là

_pÌm'o'ng đỏng gía” kết ó' cùng người Pltươllg-láịl làm ruộng tttítt́

II. - Chức caí (lăng oà q!t_|/ên hành chún!! nó.

l. - Những người làm muớng bồn-quôc hay là plìươnì́z-đông'

giao kêt Ỗ' rùng người PllU”(J'l]g'-lầ̀ly, hay là kẽ vào hộ dàn Phương

tây, làm ruộng đât hay là nuỏi S['lc “vật tại Nam-kỷ, thì trong khi

chúng nó còn ờ, đu ực nhờ miềng thuê thàn, công Sưu các hạng,

canh gtìt và chung hêt các tllů' xào lẵllg. ï

Chiêu theo lời khai nguời chà, thì tại toa hô hny là tại (linh Dôc

lỷ Saigon hay là (lỉnh Dôc-lỷ Chọ-lớn, càp phát cho những kẻ Ỗ'

mường một cài giày lhuê thàn rièng. có cai dàu tích và đô [linh

chúng nó, cai Chồ ờ và tôn người chủ nào [nướng chúng nó giúp

việc. - \ .

Trong! lời khui của người (thù mướng khai Cùng quan Tham-hiện

hay là quan llôc-lý Saigon, Chợ-lởn th] phải dinh theo một hồn tờ

giao kèo mình cùng người ờ. Phải Sao, khỏi chịu tiên tờ giao kẻo

vào trong lllột cuồn sồ đề đùng \ẽ việc ày.

Các giày thuê thàn riêng phát cho người ờ mường, khi muôn

cho đặng theo phlì́p, thì mồi nĩm phối có quan "l`llàm-hiện thay cái

khác, và phài có ngu-ời chủ kỷ tèn và ghi môi kỳ ba tháng.

khi tò' giao lxèo màng rồi; và người Ỗ' muớng đã hờ đi, hẫt kỷ

là hời có' nào, thì người chủ phàíkllai cùng quan “l`llam-hiện sờ tại.

Người nào đái tùy một cái giày thuê thàn riêng của kê ờ mường

mà bl gặp ra khõi ranh hạng chổ mình ờ, mà không có giày phép

của người chủ cho,.thi ti cũng như là ngu ời không có giày thuê

thàn vậy,

Những người Ỗ' mường bồn-quôc hay là Phương-đông ngoại

quôc, gíao kêt ờ cùng kè làm ruộng đât hay là kè nuôi sůc vật

Lang-sa hay là kê vào bộ Lang-sa, thì`khòi thuộc vẽ làng nào, hay

:là ban trường nào mà có Nhà-nước nhìn biêt.

Ấ

'Q2

,¬.I-.Ị



E7

. - 43 -

Nguời chù mồi năm phải đóng tại kho hạc một đỏng hạc cho mồi

người ò' lllướllg với minh.

Những người ờ [nướng Bồn-quôc hay là Phương-đòng Ngoại

quôc phải đóng thuê thân trong năm- khi minh mới ra ờ cùng người

Lang-sa, hay là. người vào bộ i_¡:Hlấ̃.{-Sa làm ruộng đì́lt hay là nuôi

Súc \ạt sau ngày ie" Janvier 'rong năm hy. -

Thuộc vẽ mì́iy nguời Ờ' mường kề trước đày lili ngu ời chù khõi

on Illễ m onrr ac ron" nam Z1 .đ'gtl ộtđ'¡,h_ t Ð " y

Các người Ồ' mllớngkể nơi l(ho' n 'hót trước đày, .‹iu'Ọ'c hường

nhờ lìlĩrđt́brlg thuê một đỏng hạc là kề tù' ngày lnông10rJ;ln\¡er

năm cau. _ -

Khi có llũy phá tờ giao kèo trong nĩim, Illi người Ồ' mu-ó'n;Ị phẫli

1 ' ' ; I - Ì . ' , . .
buộc nln ('iIỊll đong thuê thun lại ke Iu' nga) lcr Janvler cllo to] ồi

Décemhre tơong năm phải [Ờ kèo.35.DO

Cllằlig đãì́lng tăm hát ng 'ời

chỉ trong klli nó còn đuơng gizlo ng chu nó. .

Những người Ồ' mường làm ruộng hồn-quôc hay là Phương

đòng ngoại quôc đã (lừng hộ chịu thuê lllàll khi ì́llới \'(`) ờ (tùng

người lAì́'lllg`Sa hny lt́t ngu'(')i nĩlu \ĩ¡^› hò d"\n l,an;.{-Sn, Illì được

gọi là kẻ ờ Hll!Ỏ'iig`ỈllÌ[!'l”lễ.§ thuê, Lề từ ngày 'le' jỉlnvler năm San, năm

nó giao kêt' cr̉nlg chủ nó. Vậ\ thì clu'n'g` nó phải chịn "ác sản thuê

trong năm đàu. còn qua năm sau [hi li;ị'tI'(`Ỉ“i chủ phải chịu đóng

một đông inlc t́llllê cho mồi ngu ời ờ với minh_
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Những người ờ mường, khi mới vô Ồ' chuo ‹'ó đúng l)I_rf: Cllịll

t́huô, vụ (thi: thi phải làm hộ phụ mà thàn thuê đông niêu là lI`Ột́

dông! hạc trong mồi tên. Ấy là những kè tàn (láo thường hay [rủng

trong l(h̉0.'lil ày. `

Nli_ũ'ng người ờ mướngđịnh trong kho:'m chót trước nãy. thì

đuợc I-hóp lãnh giày là khi đã (^Ó_ làm khai giao kèo rói ; nhưng

mà nhữnì́l kê ờmướng kề trong khoăn thú' nhút u`u'ớc đày

không đuợc như vậy; bỡi có' chúng nỏ có ì́liì́ly ờ Inuớng mà làm

Ch́0t"hủIIấ̃:^ nó khòiqllyén phép làng llayllì ban tru ờng chúng nó,

phải măt ỉllurơng thê buộc chúng nó đóng [huê và làm xàu. (Lho

những kô Ỗ' mường ày, tlli đuợc phép phát giì́ly kề tù' nghy le'

janvỉer n̉m Sail; và nhà-nu-ớc phải giao cho ngu ời chủ cái hiên

nhận lời khui tờ giao kèo của chúng nó.

Như người chủ có ýmuôn, thì được sự thong thà mà xin phát

giầy cho kè ờ mường (rùng mình anhưng mà phải tièn nạp lòng

thuê, vh tiên chuộc Công Sưu của kè ờ mường ; chiêu theo tờ châu
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tri ngày Q8 juillet 1896, những kè Ỗ' cũng người Lang-sa, bãt kỷ

là làm việt chi. được phép chuộc công sưu trọn. t

Người Ỗ' mường. khi còn ctlịu thuê và công suu, thì được lày

cớ tờ giao kêt mà khòi năm canh điêm mục và các thứ xâu làng.

ll. - Những người Lang-salàm ruộng Ỗ' tại Nam-kỳ được phép

mộ. mà tiẽ_n muớng vẽ minh chịu, các kê cai đông Lang-sa hay là

bồn-quôc. ' `

Những chức cai đông 'ày được lãnh việc là khi nào đã có quan

chủ tinh Sỡ tại phê thuan, và khi chúng nó có thê trước tòa sơ

hay là trước mặc quan tòa thuộc-vê địa phận chỗ chúng nó Ỗ'

Tờ giao công việc và tờ thê của chức cai dõng phài có lưu ký

tại phòng lục Sư các tòa thuộc vê địa phận chổ chủng nó han hành

quyên chức chúng nó. - -J

Các chức cai đông phải có it nữa là 25 tuổi và phải chiêu trình

cho quan chủ tinh Sồ' tại một bổn sao án tòa cùng mặt tò' vỉ hàng

tánh hạnh' ăn Ỗ' cûa chúng nó.

Nhũ ng cai đông được phép có khi giái và đô nai nịch :các sồ'

phi và các sự bảo lành những cai đông 'ày thì vê phân người làm

ruộng dùng chủng nó pht́li chịu lày. J

tlhửccai đông được phép mặt đô y phuc ;nhưng“ mà y phục

chủng nó chằng đặng giông các sắc phục dùng trong các đạo binh

hav là trong cơ linll luân sat (mà-tà). i

Những khi giái giao cho cai “đông thi phải biên vô sổ tại tòa bô

Tham-hiện và .phài đóng sô hiệu thú' tư.

Chức cai đông bồnẹ̀quôc tại Nam-kỷ thì được có các quyên tuân

phòng theo luật phép và theo tục lệ ban cho hương chức làng.

Chúng nó không được chức tuân phỏng theo phép tòa.

“Chức cai dông Lang-sa hay là bổn-quôc lănh coi ruộng hay là

đăt khàn nào;thì được coi giữ trong ranh hạng ruộng hay là

ranh hạng đăt khẩn ày mà thòi.

0 Câm chức cai đông hồn-quôc hay là vào bộ dân Annam chàng

đặng dài tùy khi giái mà vào làng xóm, chợ búa không tạ lạt trong

địa phận, ruộng hay là đăt không thuộc vẽ mình coi giũ”. Nhưng

mà trù' ra khi nào đi từ phân đĩtt này quá phân đăt kia cũng thuộc

vẽ ruộng đăt ïgiao cho mình coi giữ, hay là đì qua phân đât nào

minh đương tri tâm kê trái lệ; và như ra khõi ranh đât thuộc vẽ

mình coi giủ”, thì phải có phép quan chủ tinh hay là quan thê

quyên cho mới được. `

“'l`l-ong khi hành chành công việc minh, thì chức cai đông phải

mang trước ngưc, một cách cho dể thây, một tâm bản hàng đông

pn-1"
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có khắc tên và sô thú' tư chủng nó, cùng khấc tên và Chồ ò' người

làm ruộng chủ cũa chủng nó.

Nhu- khí giái có măt, thì người chủ lập tức. phải khaí cùng quan

chủ tĩnh nào khí giái àv đã biên vô sồ bộ.

Các thể lệ nói vê các người ò' mường làm ruộng nương cho

người Lang-sa định trước đâỵ đêu thông dụng cho chức Cai-đông

hổn-quôc. f

Nhưng mà khi chủng nó có vỏ làm chức Cai-đông sau ngày IBP

Janviel' trong năm thì chủng nỏ được phép chuộc công sưu theo

giá Ðịa hạt Sò' tại định phàn. Nhưng vậy thì quan Tham-biện, khi

châm chủng nó làm chức Cai-đống rối thì quan Tham-hiện phãi

gởi tên họ chúng nó cho làng quê quán cũa chúng nó hay.

..-ẹợịị
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ĐOẠN 'l`l.lỦ' V

VÊ CIIỢ BÚA

“_ “ Ì. -- Tỉẽrz _rlt́firp ch̉o làng (lặng lập ch_ọ-.

“ II. - Sự bim lhì́llì́cllợ.

ÀIII. - Sự lu bổ L'ILọ'.

IV. - Thế lệ cllmlg nỏt́ uẽ chợ.

V. - Thể lẹ`“nói Uẽ sự thông dụng tiên điêu, giãịl [lạc hà,

bạc dõng. _.

I. -A Nhà-nước được giúp tiên cho các làng lập chợ. Hội đông

qnãn-hạt nghị (linh Sô [lổn phải giúp ây là biio nhièu ; Tiên ày

phải chịn lời 10 |›lI¡'ln một mì́lll, cho dồn khi tl-åtĩlt sò vôn. Nhà

nu ớc (jũilg giúp cho làng những kễ vẽ họa đõ cùng công chuyện

làm chợ Ilữì́l.

Phỉì́n huê lợi các chọ' đên (lễ cho làng ãn. Những chợ nào mà

có tiẽt́l q±;z'l“I-Iìạt giúp tfllo mà lập. Ihì các làng phải lày liên huê

lợi chọ' ĩìy mà trà lại”, \à pllài trà lời IO -pllãn (trong 100) cho đến

khi trã vôn lối. “

Bllộtz các lì́n̉llg ('h¦ì́n‹,l những là phải lrỀI lời mà thôi. mà lại cũng

phài trà lllỗl năm l phân Ihú' 'IU trong tlổn đã vuy mà lập chợ,.có

Ý cllo làng tiệt ụôc nợ trong l\ỷ1l) năm Săp lại. Cho đặng rành nợ,

các lỉlng trà l|'ưức cũng đuợc.

Mỗi năm phải trà IIỢ ần) từ lư jìlnviel' tới 3|. décembre.

“ ll. --Các lăng phải ra sức rnă lây huê lợi chợ mình. Nêu làng

không có từng I|';'[ì hay là dục lỌ'¡ quá lẽ mĩ] [hâu thuê chọ' sái

phép. thời trong lõ ày, Chợ thà ph́li hán cho các kế lành mua.

Mllõll cho có ít lợi chu lỉmg, và cho khôi đêu [ình tệ, thì nhà

nước sẽ chịn giúp Các lùng cho (lặng bãn, giảo giá các chợ nào

À

l

e

ll

lăng không muôn lình mà lay huê lợi.

lll. - Các hut́ơng-chức phài coi tư hô các chợ, chằng nên đẽ

những cột và xách tường hư. chớ đề Sẳc trong mày nhà chợ Sét.

Lệ buộc mỗi làng phải chuẩn tiên tu bồ ây.

t́ỉh̉ŕ _“7 '.“.. .;...J- 7- - -- *
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lv. -Chợ nào chàng “có phép quan trên cho thì chàng đặng

khai. Trong những chợ lớn, phải trử những ni kiêu làm mực vẽ

thước tàt cân lường Lang-sa cho người ta dùng.

Cũng phài trů' những vuôn Ể0 lường, thước tàt vàcàn lượng

Lang-sa trong các chợ-lởn, đang cho thiên ha dùng.

Những đô ày vê phán kê mua thuê ph'li chịu. Nltà-nước cũng

gặng mà bản đõ ày cho làng hay là các kê mua thuê. “

Bào các cai-tổng, xã-trường nhứt là những nơi có chợ đêu phải

kiêu thước [ây bằng đóng hay là hàng sất được thì cũng tôt,

hàng chằng thì làm hàng cây; V

V.-Xâĩ-trường và hương-chức các làng phải coi Sóc gián yêt

thi truyên hão cho nhơn dàn hay ràng : Nhà-nước đã bày ra một

thừtiên điêu; giá nó hao nhiêu vô một (lổng su, \à bao nhièu

tiến lt́êm vô một đông điêu. Chàng đặng aiìhạ giá tlén điêu ày.

- [lương-chức phải Xem sóc các cllợ. llě có ai làm trải phép hay

là Sụt giá tiên điên cho đặng kiêm thê mà lường gạt cho mìnll, thì

hương--(jhú'c phải làtn`già_\~ 1Jầ̀III` những kè ày.

V' Phãi Sem sóc cho nhặc nhiệm những người các chủ chê “bai

tiên điêu mà không dùng.

Những giày bạc hàng Đông-dương làm tại Saigon và tại Hai'

phỏng, hăt kỷ là inh sắc nào, thì được phép thòng dụhgg.

Những hạc (lóng của các c lủ làm, thì không được phép thông

dụng. Những bạc dông mà khác hạc .\'hà-nước Cllịlt [hàu là : đống

bac de commerce và cac bạc nhỏ theo bạc de commerce và đông

hac mexicaine. -
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TÊ THUỲ LỢI
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I. -- Sự làm nghé t́h̉úg lợi. _ Ị . .

II. - Sự' bản thuê' thủ!! lợi. T/tế lệ chung nó1ĨuẽnghẽtlHì́_?] lợt'

I. - Chàng có ai được làm nghê thủy lợi trong cácngọn sông

:rạch trong Nam-kỷ mà chàng có phép Nhà-nước cho. - “Những

nghé ày chàng được choán quá nừa μhân sông, cũng chăng được

làm giữå dòng sông, phải làm cận hớ mà thôi. Tại chỗ làm nghê,

phài trông mồi đâu _môi cột cao khỏi mặt nước rông 8 thước tây.

Ban đêm, mỗi cột phải thấp một cái đèn. - Ai chằng” giũ” luật ày,

thì phài phạt vạ từ 10 quan tiến tây tới 100 quan tiêntây.

Nghiêm càm chàng cho làm nghê dỏng đáy trong kinh Vinh-tê.

ll. -- Mỗi năm cứịngày mông 1 tháng giêng tây, thi giào giá bán

thuê thủy lợi trót năm. việc bản ày phài dàn yêt thị trước trong

các chổ cho thiên hạ biêt. Tiên mua thuê hoặc trã Illỗl tháng. hay

là ba tháng trà một kỷ, hay là sáu tháng trà một kỷ, mà phải

trà trước. “

Lý ưng, thuê thày lợi phài hán cho các làng thì hơn.

Nhửng đơn xin mua thuê của các làng phải có quan Nguyên-Soái

phê nhận.

Phải đễcho các làng làm nghê bắt cả mà ăn, quan Tham-hiện

định cùng hu'o'ng chức, thuê phài đóng cho Nhà-nước mỗi năm

là hao nhiêu. Ợ

Ill. - Nghiêm càm trong cả và Quàn-hạt chàng cho dùng lưỎ`i

mà mặc lưới hẹp hơn lỗ ly. , '

Ai chẳng tuân. thì lướt sẽ phải phà, và lại phải phạt vạ từ 10

cho tới 100 quan tiên ttìv.

Các lang được phép hắt cá trong các ngọn sông, ngọn I-ạch và

trong các [nương cůil người ta khai cho thàm đăt.

Nhưng vậy các làng được phép bàl; cả trong các ngọn rạch

trong địa phận làng Ininh mệt thòi. chớ chàng có phép bât ca

trong những ao đìa, thuộc vẽ của riêng người ta

Khi nào có quan trên cho phép mới đặng làm nghê đong đáy,

.trollg ban đêm mài chỗ đông đáv thì phải thắp hai cái đèn, một cái

thì đề phía ngoài Sỏn: còn " ' Í ' “ ' -
X Í, I một cat thì [te phl.I mc bờ; đen ây

phải đe chổ nào cho 'le thay đặng lhĨI\" xa Cllo được.
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I. ủ- Sự' :tán na!! cùng hặng, få thể lệ nẻ sự cho U111.

11. “-- Vụ mỉ bạc cau, sự cải hiu cùng sự tri buộc, '

III. - Thể lệ chung.

l. --g Trong cà và hạt Nam-kỷ. các làng đểu được phép vay cho

“dàn hộ trong lìm mà có làm đơn xin, cira nhà hàn còi Đòn Ị
S S 8

đn'Ọ_'ng (_lìạ_nquę (ie l'lnd,();-C¡hine)_,_ thì phì́li thẹo, thể lệ như WW. nãy.

Hễ làng não có một haỵ lầ; nhiêu người muộn vaỵ làm mùa,

thì làng ày phãi làm đơn cho ông (Zai-quản nhà hàng còi Bòng

đ.1rợng` Song phải trình Ịễhọ. quan Tham-biện gời Çhoμ Trọng

đơn hy phải khai Z ` '

10 Tên, họ và quê quán nhỉ'-ng chủ đì́lt muôn xin vay. cùng hăng.

20 Phải khoi cho chẩt đăt chỉt mỗi người ày, mây mẫu, mày ạåo,

trông trĩa những vật gì. và gõc tich đăt ì́ly.

S0 Mùa lnĩì́ng gặt đu'ợ(: bílo nhièu nlỗi mùa Khi chưn đên mùa

gặt hải, thì phải (lánh theo hưc t́l'Ilnẵ mày mùa nj“lm trước.

40 Sô tiễn mỗ! người muôn vay huo nhièu, rỏi tiilh gộp hêt

thày ra hạc (lông.

50 tì́iïio hễ lới ngày lắ [hảng năm lây (lắ, mai) [nỗi năm thì

phải lrà tà' Sồ vay. bãt kỷ là đã vay khi nflo. ›

liỷ hạng 4-ho vỉly llƒn̉llg liêu Ihì định μhằi trả (lủn ,fly :jn clvril,

là lúc đương gặt hái.`và kỹ hạng gãi' lã cho đên nAg`_\^ 3| Illỉll, kỹ

hạng đồn ngày 'lỗ mai thì huộc cho Vụ vay làm ru-"ng IIIỈI thoi. còn

các vụ \'n`. làm mùa khác kỷ hạng Il-Ệ! nợ, thi' phú cho quan Tham

biộn định Illtẵĩll lúc mùn lllỉìllg ;.{ĩỊI hái.

Dơi] xin vax ph.'[i làm ra Ini hòn. |ìh`|i đóng con dẫu lňng, [hòn

trường và hai llưưllt́ị chức làng phải ký tôn vàn.

Xã-trlrờllt́ị vĩl hươ og I:hl'['f'.., khi ký lén (lơn Fu' I-ôi, thì phải giắt

những kẻ xin vay (lên Iliull 'l`ll:lm-hiện lllì́l Il'inll đơn; khi ‹]`lan Tham

hiện Xem Xé! các lỎ'i khai trong (lơn hy rỏi, thi 'lạy như; kỷ VỈIO sồ.

Mỗi người Xin vay, |IlIÌl llíjllẵ' một quan tiên tày vé tië I víloMọt bồn đơn ày thì μiao lại cho litllg.
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Qnan 'l`ham-biện được nài ('ho có mĩịt một hay là hai hương

chữi: có giày tờ theo lệ thì đã dù. -

llhi quan Nμnịên-soái đã phê chuẩn rôi, thìlờ giao têt mới

được nhứt định. . -“ 1

SÔ tiốn làng vay cho mỗi tên dân Chàng được quá phân thú' ha

trong Sô tiẽh hỉuê lợi mỗi miêng đăt Ẻấ̃nlilttt́tc.

Tiên lời phr̉tỉ trà cho hàng là 8 phân trung 100. Tiên lời ày phải

tính tủ' ngày giao t-ạc cho tói khi Ịtào.tr;'l= tàt vôn. [làng |›h;“¶i đàng

cho Nhà-nu ớc quàn-hạt 62 phàn trong ;li)0_, dặẹ̀lg đên hói cho Nhà-

nước vê sụ' hào lánh. ^

Trong tiêt rày hứa và trong lúc cày thì mới vay làm [nha được,

vậy-,pll.'|,i gìn giủ* bồn tánh vê sự lập cho vay làm mùa, là cho xay

động hào chừa trong việc 'anh nòng mà tllôi.

- _l\hữt-ì́t́g nị±ưi`l'i nào lẫllll nghé cho vay lại, thì thẳng đu“ọ'c [iltép

xint́hhà-Iiước hĩlo lành cho mà vay tlâ ^it lời đặ cho va), lại

ăn nhiều lời. ` “ `

UE t́.

GA

3 'HlI'0'llg' chức phải lựa những “ngưởi tr̉r `t‹Ĩ*, có thê trà” được,

vaytnà dùng trong \ĩiỘc canh nông mà thỏi. Mí] cũng có l\hi có

n'g“u'(`)“i có thê (lil mà làm mua. phải vay mà trà nợ nhỏ mà người

ta àt́n lời nặng, phải Xét kỳ cang các diệp ày, và cũng có lê Xin vay

du'(,)'c.

`“ “Nht`r'ng“hê làm ruộng nghèo đuoc vay lúa mà làm giòng. Trong

các đơn vay ày phải khui SÔ lủa \ỉly1'lặỈl{l lỉlnl giông hao nhièu, lủà

ăn bao nhièu, và giá hao nhiêu; khi làm lltlla tôi SỔ trà. I _

` 'lỉl. - lắ ngày truớc Lỳ trà hạc, thì quan Tham-hiện Sớtụi lông

giày mà l)±'t() cho l:`lng`phăl gop các chủ nợ mỉ] đem đăng \ĩ101tlldI

Kho làm biên lai kho. lle" gắt Lho làng :JO ngày kể tưngày màng

kỳ lllì́l trỉl cho dứt Sô hạc vay.

C'
:J

_lilli hàng C g làng không ưng thuận Cùng nhau, thì quan

Tllỉatll-hiện Sờ tại Cllí_l_\ phúc hầm cho quan Nguyên-Soái hàn cùng

Tòa-hội nghị tư mà phàn xů”. “

Khi làng cùng nllr̉rug hê vay rẩy rà 'cùng nhau, th`l quan 'l`ll.'m

hiện SỔ' tại phàn Nũ”.

. lilli tới hỳ hẹn rỏi, mà cỉic hè vay không hnộn hồn lỌ'i cho

g dĩịng, hỷ gẩit cho các hê ày 15 ht́ra, qua hị* ày t'Ổi,~tlli làitì́g

fuợc xin phép quan Than]-hiện Sỏ' tại mà hán lủn gzịo nllt́rng

ngtrời thiêu nự. Bẵng .chưa đù thì bản đì́lt nhà cira no mà

trà ('lt0 di! nợ. .. .

3

Í
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lll”. -- Hương chức lo giùm cho càc chủ ruộng, chàng nén

dùng điệp ày mà tíẽm lợi cho mình. Ilương chức chàng có cang

liên gì \-ẽ việc các chù làng lành nợ trà được hay là không, Son̉g

nêu lời làng khai chàng thiệt thà thi .cứ mà bắt lỗi.

Khi các chů vay ưng thuần, thì quan Tham-hiện định cho

hương chức đu:_Ọ'c hu'ờng,nhiế́u it gi trong việc tiên vay.

Í
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SU” VÀO SỐ VÀ SU- THỊ CHÚ"NG

_Ig-nịu!-D

I. - Cách thức làm gt́át́zl tờ người bổn-quôc giao thông cùng nhau
mà phải đem oô số N “

Il. - Thể lệ oô sổ.

III - Những gifì́t́l M' phải biên Dô sồ.

IV. - Tiến đóng Uà kị) hụì́tịl vô sổ.

ll. - Qui (Ĩt́ẻu Hic khoản Uẻ uỉẹ̀t: vô sổ.

VI. - Giá tiển làng Ui-bâng. ,

VII. -- Sự lỗi hươlzịl chức phải chịu Tẽ việc nhận giốg tờ.

VIII. - COIL dãn lung cù sự đóng con dẩu.

F l. - Nhữngtờ' giao kèo, Sang Sờt, nhlrờnẹz đễ, mài mại, tò' cho,

và các tỏ' hllòn hàn mà người ròn sông giao kêt cũng nhan \ẽ việc

ghia, llẫll, hò, n,‹.'1;[“:i, và điên thồ, và các thú' tò' Sang hàn vật gì, mà

người hồn-quôc huy là người Plllrơng-dõng: giao uớc cùng nhau,

thì hai đàng đu ực phép làm lờ ày tùy theo lệ luật ỉĩnnì́tm.

Những git́ỵ tờ nguời hòưquðc huy là nẹlười Phương-đông giao

ước cũng J lmu, thì đượ” phéμ lìm! hoặc hĩlllg chữ nhu, chữ cao

mên. chũ' quồ(',-ngũ, hoặc hàng chũ' I.¦In;!-Sa.

'l`I“\`I' l':l dù ng ‹-Ỏ nói Ilgllịfll lhi ỈllÔ', (-hờ rá'-h (lùng Phů' hàng-Sa

mà lễllll giày tờ, Illi ‹-llàllg phải IJ đến trái theo phong lụt: allnì́lln.

ll - Nlbt́rng ụỉãy tò- ngu ời hồn-qnõlì́. hay là người PllIl'O'lìg"'

đôlvg glizlo ước cù' Ị: nhau trong t'Ồl Dỏllg-du'o'ng, theo luật ãlnnam,

thì ph;'u chịu vào sồ theo càc!! thức sun nã) : i

l`|-ung (lán tinh nào tt́hilltấ̃ẵ (ló phòng nhựt liỷ giì́iịv lờ \n̉ sồ, thì

phài [lên dinh quan vhh t'¡nll (Tllzlni-hiệu) mà hã" xin vào sồ.

l'lIz'ti nhựt ký \Ỏ Sồ, ngẫu, thúng, Ilillll, Sô tl.t'rIụ- hộ, lên họ. nghế

nghiệp, và (hồ Ồ' hui đàng ấ̃llỉlû u-ớr nllỉlll :cũng phải biên lủi mày

đtì́tl có ích trong tờ, già huo" hủn, hiên lằng: L-hủ”, chăng dĩịllg hiên

l)Ì“:n',' sô, \ìì giá tiêllrtlóug thuê vào rồ, biên bằng Sô trong hàng; riêng

ngoài.
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tốể́ vàoí“sỗ,kẫhấ̃ijcai lig“àỷ_ thắng vấ̃i Sô vào sỗ chng tiện

ẹ̀ọ́ng thnễ vào sfễ,__ŕồì_ ph Çó quan chủ tinh ha_v¡lĩl ngu ời thê mặt,

kỷ_tềiị¡_vào, hny t́ilỵ theo khỉ,‹thi qlian c'Ii qnjin phòng VẫI0.Sồ kỷ tén.

,_ Nllư__n;{`gịì́Iy tò' buon mă cỗ đòi vật chi; hoặc câm cộ hay

là chuột diẽn thồ, tò' chủc Ịlgôll và tò' [Ương phàn, sêfiđưọt́c _phép

hâu hiện vô sồ là khi nào cót́hương chức tặng Sở tại điển thồ ây thì

nhận̉llleo iê lllậi xưa naỳ. Giấy lò' ày phải làm hai bồn (-hảỉnhỉmà

hận hiên vộ sổ.“'l`rong mồi hổn chánh phải _cai rằnẵ, tờ ày đãnhưt

ký vào sổ rói; nhựt( ký vàoừsổ và đóng bách ph n xong rội, thì

phải giao một hồn chánh cho đàng mua, còn bổn chánh kia thi lưu

tạinha-Illôn. L 1 _ \ _ À _'L ì _ À Ị

i Mồi tlláĩig những hỗn chánh lưu tại nha-môn thì phải cho sô

iht́r tư vã phài đóng”_ ại với một tộ' thông qui mồi¡thán{I. __ ỳ AV

5 _Khi nào hồn chállll giao cho chi] lạt lllăấl, thi người chủ phải

đỏng 2 dõng bạc mà chuột hồn Sao trung: hổn chánh lưu tại nha

m_ôn. bồn sau ày dư c có cớ hằng chắc cllăịn trong khi thưa kiện.

Íẹ̀ũngr phải (-ại nơi hẵn chánh “lưu tại nha-môn và nơi hồn sao răng

tò' náy đã thưa sao một lăn lôi.

ill. ë Mlt́rng tò' có đời đổi đăt häy là E6 đới đồi Sư iiưổ-(Ig huê

lới, tờ tứơng phãiiẹ̀ cârii cồ hày få chuột lili, ruộng đăt; ghé Cộ,

trâu, hò vã Ỉ]gẾ_I"a'; thì huộc phải våo số trong kỷ hai tháng kề tii'

ngày dẽ [rong tòi.

Nhfrllg tò' chút ngôn phải hăn (iem vô Sồ tróng tháng người chút

ngôn qua đời,

Sụ* hâu đem vào sồ không có buộc cho Các tờ giây khác 5 tủy thèo

Ý người Chfi, có muôn hâu đèrỉ] vô sồjhi Ỉùỷ theo ý inìhh́.

l\'IìIi'ng ḿẳ tổ' giãỷ não chữa Čó hắti dem \“ô Sổ, thì khi rã việc

thưa kiện hay là trước mặt quan, thì ḱhỏng được chiêu ra mà làm

chắc đặng.

lV.- Giá tiên hăn nhựt kỷ vào sổ đã nhứt định một giá cho các

t́t́r̉ giầy 'giao kêt nào chăng có [lời ðôi vật ẹhi hoặc trâu, hò, ghe,

ngựa, Hagi là điên thồ, hoặè kllê nợ. hay là biên lịìỉ Sô bạc. i

Giả tiên dõng thuê vào số, thì tinh tùy Ỉhëo Sö bạc hài trom; tờ

mướn vườn đât nhà ců-8, tờ đoạn mái” đồi chát, câm cô, phụng

cúng. giáo kèo; khê nợ' và biên lai, nói tóm lại tà nllững tờ giao

kèo đời đổi vật chi, hoạc trân hò, ghe ngựa”, hoặc điên thồ.

. Giá thuê đóng nhứt định Iẵi IỈÍỘỈ dõng hạc. 4

Giá ttiuê đóng phãi lì́llh́ theo sô bzịè thì kể sản nãy, những mà

thuê ày chằng hế khi đào đưộc đười 20 chiêm bặc.
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_ 10. - 3 phàn trong 100 thuộc vẽ tớ doạn mài, phụng cúng,

đối” chọn, căm cõ các điên thồ. người còn Sông giao uớc cùng nhau.

20. - 1 phàn trong 100 thuộc vê lờ đoạn mài, phụng cúng, đồi

chọn và càm cô trâu bó, ghe ngựa, tờ mướn điên thô nhà cừa,

tờ buôn bŕIn,.khê nợ, Sang nợ, giao kèo, bào lành, thê đô, biên

“lai và chung các Lờ khôi dời đổị vườn đăt. “

Sô tiên đóng tính theo phàn vé vụ đem vào Sồ, phài tính theo Sô

bạc lù' (lô

Sô thu y phài đóng theo Sô bạc biên trong giày tờ, và phài

lày theo So nào cao ltơn hêt [nà hai đàng khai trong tờ, song chàng

tính Sô lÒ'i.

Nêu như trong tờ nào phài đóng thuê tinh theo phàn, theo sô

,QP=
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bac, mà hai đàng không có khui Sô bạc, thì phì́ìi định giá phòng”

gllithòln du'Ó“i chót tờ. và hài đàng phài kỳ tên vào đó.

Hai dà lg giao kêt nhỉlu phài liêu cang chịu thuê ày. 'l`huê ày phài

đóng truớc khi nhựt kỷ lờ vào SÔ.

Nht́rng tờ buộc phài bàu đem vào Sồ sẽ bị đóng thuê bội nhị,

hang t-hút là 9 đóng bạc, khi nào tờ ày trình hâu đem vào số Sau

kỷ hai tháng. `

mà chưa có nhựt kỷ và0_sồ, đặng tranh tụng việc chi, thì các quan

tòa. các chức việc Lang-sa và ĩtnnum, chàng đặng phàn xů”.

Nhr̉rng giày tờ người Phương-tày và người Phươlig-động giao

kêt (ùng nhau, làm theo luật Làng-sa, đêu phài hì́iu vào SỒ tại

Saigon, khi tờ ày 'phài mắt lệ buộc ày, hay là khi hai đàng muôn

cho chắc chẳng. -

Nhửng tỏ' giày người bồn-quôc hav là người Phương-đI`)n$,Y giao

kêt cùng nhau tại thành phô tlhọ'-lớn, vê vụ “buôn bản sút vật bị

I V. ¬- Phàm như có ài chiều giày tò' chỉ phài buộc đem vô Sồ

lệ buộc đứng hộ, thì phải hàn nhựt, vào Sổ _nơi dinh quan

'l`hu|u-hiện chủ ttnh Chợ-ló`u.

lihi nào có ai llíìu nhựt kỷ vào so, thì các viên quan lành cot

phân việc ày chàng động xét sự 'chac chắn giày tờ trình đem .vào

Sồ, và cũng chàng tì́tl'Ọ'G lày có'chi mà từ nang nlìựtkỷ tò' ày,

do \ 3 I 'A \ _ ` X ' 9 Q Q I

bot vl he nhựt ky gta) to' nao vao So, thl nghia la cho ngày thang

'chắc chắn cho giày tò' àv mà thôi, đặng ngirời chit được chiêu

trong khi thưa kiện. ' ` “

“Çàc người chù, các quan lục Sl_r` và các viên quan khác được

hàu nllựt ký càc tờ buộc đem vào Sồ. hoặc tại dinh' qllan Tham

biện, hoặc tại pllhug nhựt kỷ “nơi tình. nào các người ày Ỗ”, hoặc

tại chổ nào làm các tò' giăyàv, hoà_“c nơi phòng nhựt kỷ lập: lại

toa nào mà ngu'ời.chů chiêu tờ giày ày mà thưa kiệu. . . 0
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Lộ buộc các người _Chů phỉlỉ lĩlm ra h=Ii hồn chítnh nh,t'rn‹,Ị tờ giao

kèo. có đổi `(l‹`)'i vtt́lt chi, nhữnä tờ cân cõ . tờ thục điễn thổ,

nhů°1I;lt‹`ì'tct]I'Ic“|t:"Òn và nl\t'l-[Ig tờ l.ưƠn1¬'“ phàn mì tllòi ; cỏn cáct́tờ

giĩtv khác phẫn lỉtm một hờn thì (lit. “ ”_““ẳ

Nltừltg tờ ;.Ti`I)' của E¡“1lu'(`)l“Ìbồn-qliồc, đêu pllảitlé ngày Lì́mg-sa.

Dã như ll›ã'II t:ì_v i885. thànẹ́lt, ngày Z3. “ ““--Ĩ

'Ĩ ` Xã-“I_rư(`)“ng (Ĩllẵllg (lặng nhi quá lÍ phĩì́u trong lûû, tnà“(Ión“g mộc

ký trong' nht́rng tờ nào phải cócon (lẫn làng. . À “

`. , . t

Vl. -Ilương-cllứƒc có quyên nhận thiệt nlì['t“n,‹z đlồln chi, thì

ỉsưllllận llllt:'l ày mới làm (.'lI0-('ĩì́(3 điềm (thi ra (lêu (hắc chắn. ỉt́

lilli l›ưU'tJg-‹'l|t'Ic ghi t`hỉ_tn tờ btin thời tltì́tng nlii'I'l\“gể́Ĩlà

chưng! rằng vật là của chủ hƒln. mà lại [lũ ìú'ng,›t hått́ äịõcr̉tich

. A . .

ÍA

.;‹;› Ỷ CE,ỮJ.

Ệĩ.

.cna ax nun. lllrơttål-cltửc là kc cóphận sụƒ tt'u^Ó'c Illễỉt́l ([.'.1.a||, lhẽ

Akhi ró chúllu nhàn äu' ui thi sụ' ãt là Lun chác. .L =
F I I , .

Trong tò' ct́ì́ln, hươngd.chli^c chứng Sư ngày thiệt lời người Cám

ì tì Ỷ ut n'i lư 'tu câm; “I
đ I II 0 e ct

:1
,1::

ộj
:5

.

Ột':Ệ
(tu

LD

_ợ

L2-41.

<.:.Qn Ơ::I5

11"7:”
-“ rl{lIi;hưo'n;:-cht́lc nh;ịn_ tờ (chún cho Ỗ' làng, thì

:tờ iì)`,_IlIÔ'Í được ịh̉ọi ('llắC (Thằn mà thoi, [lau t 'V lập tờ

hI^'l llliiljt cả |uh.l:|h họ kỷ tên lllìầ̀lì́ lòng ; mít được (' ‹=.l|:'|..,: I-hẳn

.là nl¦]`t“H;: tờ chúc n:.'Ôn It“Ị|1'r|lgk'ềtr0rI±l lễllliẫl [ninh lĩltn mà thòi.

Nht́rng tò' (lUì́_lll tn̉lỉ l'à'n tirchng nht́tu tnĩt có làng thì cllửngz,

thì khi ra Illlcp (lLl"Ọ'C thông vời !ll]ů'tl1¬'“ kò họ̀ tlt́lt ỉu. ._;;

khi llưo-ll:-‹'llú'c tllị (ểll-ỬTl];{ tờ;-imi hĩln khor̉ln ll'OIl§l` việc câm

cô thi phĨti Ht́iltïlltl t́lltlltêl, thày họ hỉ! clm người tIlr"^Ll:`rt ấy

têu vỉlo tờ' ; làm như vỉt́tỷ thì sụ' thê tò' giày mới (lu“Ợc` tllcio phép.

V _'l`l|_c0 lê luỉt́lt Annỉttn, khi làng- nhận lll|;ll¡`l}'›lỜ C-hi \ầt nước việc

Ặđồi (lời (liên thồ trong địn-bộ. thì Sư ày (lượ-O t-hắc t'llễlll ‹°ũ¡ugtheo lé luật I.-svg-sa mì] qllỉlll (llểlh hộ thì nhàn các lò' giầu vậy,'_ .Khi nào ấ̃.¦lỈl_\' tò' Chi có ký tỏn mầy huơng:-('l|ứ'c thì lll|ầ̀Ị[l:(¡Xẳ

iÍ`tl'ờng, lllI'0'lì́g't́lIỉll| và ltflllợng-llàoì và ('Õ nhận con (lì́tu lgì́illlgẹ̀“tờ ày tlưọr̉c chắc chắn. Vật c`ŕtc tờ” nào CÓ so donh điễm ,Phi Illà' cộ

làng thị nhận. tlli Su' sotlanh điễm I,-hi à_v cũng đu Ợc I-lI:'|(: nhưkỷ lên hàng hai chủ' thi] lnỷk. Mày huơng-(-l|ú*c thi nhận pẫìĩẹ́ì́liì́

,tên trước hay là Siu nơi cllo hui đàng giao ướt: nhau kỷ ttì́p. Các

,cai-tồng có thị vò tò' nào, thichàng cãn gi phải có mặt t́lûllglàm tờ hy. _ “ ± V Ị 4 _ ỉ:.¡g›¡

Sụt́biôn tóln việc nhựt t‹ỷ.vào sồ các lở đoạn mài thì Iklìòng

phủi thô trong việc lỗi cůĩt ltiươllì́l-Ĩcltứ" duợc. vl lệ lìlIỘ,c,“plpiậi`

vào ttth tllị nhàn. Ittrơlrg-‹:t›ức “ày phải lành phân trach cú- vế́ntinï

inà làm chứng chăc quyện” cůì́íỉltgười hán, và pllài bào” “lành” 'biêt

zi” I V I .th́ :.';'“. _ ` . __ Ạ _ I
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chắc gốc rễ (Ĩiền thổ bán, vì phải kiềm iẻt"trong đla-hộ thuộc vẽ

Iilillh giii' coi và phải cước các sit' đổi dời đlẽn thồ nơi ấy cho

lninh bạch.

Trưìng các ệziàytò' có làng thị chứng thì con đìu làng phải đóng

trên mây chủ' căn kiêp, và chằng phải đóng sau chót tò' mà thôi.

À Theo luật Annam cai-lồng và phó-tồng không có quyên phép mà

nhận thiệt gôc rể điên thồ trong việc đoạn mài, hay la nhận thiệt

các lò' giãy khác có dời dồi vật chi được. Nhu' cai-phó-tồng có ký

tên no" các tờ ày, thì nghĩa là thl cllưng sự kỷ tên mày lllrơng

chức trong làng, là người có qu)ên mà vi hàng rằng chủ bản thiệt

là chi! diẽn thồ đoạn mài”.

Xét vl htIo'ngächt'rc trong làng”, khi thị “nhận tò' huôn hán chì,

thì .phài lành pt́hlln tt-ách (t́lĩt́ vẽ minh chịu, trên tuc lệ noi theo cho

mây llU0'Il§¦'CIlÚ'C ày Ihùn fiên thị nhận. 'Trong việc lllịnhận. qnyềil

cùa mày hưởng-cll“ức ày là khuấ̃ìẽn háo hai đàng g'ao ước cũng

nhau. căt nghĩa cho chủng nó rõ biêt quyên thê chủng `l|Õ, phãi

kiềm ẹ̀lil ìờl khai chúng nó mà đồ trong dịå-hộ và phải cước trong

địa-hộ các hi- đồi đời, hay lầ phải đòi vẳn khê, hàn khoán ḿh

tŕn) cội rẽ điên thỏ. _

khi nần cô So danh ẹ̀liềïn chi vỀ 'viêc ñỗị chọn vật chi, hoặc trong

(Ữ Ỉữỡllg phân, rờ đang mãi điền Ĩhỗ, khẽ nợ, vân vân. . ., thì sụ"

diềm chi l‹l|Ỗng“ pllìài là sự kỷ lẻn, và sẽ được trỏ' nản chăc, nhtí'

fiỂ^||‹'vl iliủt́llg điễm chi chịn hiết minh có điềm chi. hay là khi nào

bồlălìg thì chữhg trong khi điềm chi, thì “điềm chi ây mới gội

thiệt (ỉllắb đặng.

Sự tỳ tếň ‹-ina åằ-lIhŕờhg và _hr aồňg “âm đầu lầnă' t́n̉ổĩ Ỉồầ nào.

lflộttnì́llh .t́ằ“-ïni'_ỗrn;.' ởữllg mà llliêìl ỈIỈÌẲUỈIẸZ-CiìỨ'('› khắc ḱý tểìi

vào, _thì tõ-ây 'chằng đăng ghi là ðồ thị 'nhần 'chăc cliãn.

đẳng [nhin giảo Iaì các sti' điễm cllì́ nào có hương-chức

ìtì́ậh ihì‹ệ|_, về nhứt lầ các sụ- ởiỗìh “I-ill lấu nấm, hỡi yidàỉu ngón

lày cila một người inh hà) giở thi có lẽ không giõllgỉlì́ìủ inh “cách

Wi nằni. _

ỸIÌ -sllilởìüg-tåììứcìtìị chững inì́lt́ IỒĨ Hoạn Iüầi Ỉlầó vễ việc

điễn thồ. thi phải biêt cho cliẫic nhiì́t́ng lỡì l\ha“i trong tỏ' ấy cồ

thiệt hay chăng, vi chủng IIÕ phải bào lãnh cho chủ mua.

Hu'ơnậ{_-cllủfccllăng có bão lãnh vê việc người ta khồnể́giừ

lổi gỉaln kết với nhau, tl-ước mặt llứỡng-ồllửc.

,lilli ghi chưng nhận một tố' nào, thì xã-trường _phài giủ' một

bồn tờ ấy, vi xă-tI'ú'ồ'ng phải mắt trách cú' trước hết.

I

iv
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Bôn phận hương-chức thị nhận các tờ đoan mãi. chằng phải

là thị chứng đích [hàu hai đang giao ước cùng nhau mà tllôi, lại

phài lành phán trach cú' vẽ minh mà chửng chăc cội rễ đzển thồ

bán. và phải chưng răng người hán có quyên phép và khôi bl án

tòa ngăn trồ' äụ' hán ĩly.

Mã): hương-chức thị nhận được phép ký tên vào các tò tông

chi, là khi nào đã có _ha người chưng chăc chăn, thường lẽ thì

người hằng-hửu hay là người lãn cặn cila chủ lờ lông chi, có kỷ

tên trước vào tờ ày.

Khi llẫlũlh́ể lệ ày cllưa đù thi hương-chức phài chi hiễu cho

người xin, cách thức làm tò' tông chi, đặng hâu xin hươllg-chức

thì nhận

VIII. -Xã-trường (lủng con đầu vnôn, mỗi con đầu phài đẽ ;

10 hiệu 'l`ham-hiện hàng chủ' Arahes; 2" hiện làng bằng rllt́t́i' tày

và hàng chừ Annam. Có một nlinh miì)“ Xã-llU'Ỗ`IIg cao hiện đ'uọ'c

phép dùng con đầu tròn theo tllói ců, mà phải đê hiện ht́zng Chů

tãy.. . l

TI-ong những giầy tờ vê việc quan, những cllů' nào czì́n kiếp và

những chừ' bôi chùi hay là viêc lại điêu phải có con dàu làng

chup lên.

Nghiêm cằm chằng cho các viên quan dùng con đầu minh mă

đông trong tho' riêng. _

Cấ̃lll chằng cho dư phòng giãy trăng mà có nhận con đầu trước.

Con dàu nào mòn dóng không được rỏ niì́ễa, đêu được đổi con

đầu mời.

gnẹμư -,A_.-A
~I
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1.- Sự lạp ra Ut) [Ỉịnh Utuẻì́

_.II - (¡`á('IZ U112?) bun ÍIỞIIÍL lllttẻ' âịl.

\

” 'l[I. -- Sự [mộc CÍJO các Diên quan, lztơơngi chức t)(`l (lán mm.

0” IV. -- Sự' hán. gt́lỉịl tín/L citi.

V. - [lình μltạtt́ những lté Ì)/lạm luật.

V1. - Quí điêu các lí/Iuảìt.

“ l. “- Thuê “con niêm đã l`fp ra trong Còi Đông-(lường mà huộc

tzítc giây tò' nĩto (lùng theo vitì́c hưj) hny là việc hinh, vĩt các sổ sách

não chiêu t`a ll`0llỉ.' iúc hiện tIttt:1lnẫtChIJ“|I;.'; sự n;.'a\` thiệt, vi hằng

các tờ ily hny lài Sồ Sách ày, n;.-ười Piill0'll¦L tùy làm lllà giao kêt

cùng nhau ; llt›ặ‹"|\;;tl“ò-i l'ltu“o-nỉ;-I:`l\ giao kêt \“Ộ'| người ll

l]a_\“ là tgulỉĩi lh́tllloltg-đôttg glỉlo kit rùng Ill] Iu. il'Iầ̀'_lC Il1:U'0'i Uổn

quôc gliỉtơkêt với nhau, huy là người Phương Uông giao kêt. với

nhau thì llililli hị buộc đóng thuê 1-ou niêm

‹Ỉ›II-qttồc,

Những giãy tính chi đã iẫtlll theo thuớc tăt định nơi hàn sau nẩy.

` Bẽ cnn

0.30 phân

0:23 phàn

Oịt́zỉi phàn

0,10 `

Giày lỎ'n...... .

Giày tI'ung......

Giày nỉhồ. . . . .

Toa buôn hán...

B5 rộng

0.490 ly

0,Ị5ẳ`ả;Ầẫ

0,176

0,025

Giả Nhì!-nước háu giây tính chi định như Sau Dây;

Khoản, thiz' nhứt. - Thuê Pon niêm kễ theo thước tăt tờ giãy:

` “ "' ' 0$36(:hiêm.

0 t́ầ̀iøcltiêtn.

“Tờ giãy nhỏ inh chủ' xanh... . . . . . . . . . . O, 'lz chiêm.

'lờ gia_\_“ lớn inh (-ltư do. . . . .

Tò' giïy trung inh chử' màu

57Z

::
0:

:Ì

l

Bê mặc

0,128

0,088

0,0%

0,025
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. K/ỉoçín thú- nhì.. - Thuê con niêm kề theo Sô hac.

Thuê. ày đã định U ãìt 02 Chiêm trong Sỏ 50 $ 00 Sàp Xuồng.

id. 0 0't“ id 50 Ul 1'

` jd. - 0 `0lì́ id. 'l00

- it́l . 0 08 i-l _ 1150

. Ỉ'd. tl 10 ' i(l. .C200

id. 0 “lo id. 0251)

id. O 30 id. 500

id. - 0 4-'l id. 750

và theo (ló m

hàng mực Xanh.

Ol

0!

0|

=0t

0|

O|“

Ơ en

đến

tlì́n

đồn

đên

đền

(lên

tl 00

1 ỈỈO

Ĩ?.'l0

“Z250

bt l0

700

l (ll l0

ĩl tinh, tùy theo O$ /10 trong lO[)0$ con (làu

Ệ'

vn
-\

inh

Mỗi tở' giày tính chi, thì có để lộng hiệu chủ' ĐÔHĨỊ-ỉltI”O'tIg đê

hàng chữ ln̉lnịị-Sa và chũ' nhu: Con {lĨlỈl.ì́l}` inh Igoììi lể giày phia

tà \“ĩi (ÀỎ dố hiộu. 10 “Ðại phủ Lang-Ca (lltễlsllliliquc) 'lủ Một ln̉h́oĩlu

đẽ giãìhzíc; 30 ron dàu có đê chù* thuộc phòng vào Sồ (E[I[`cgiStl'Ve¡

Ä I I \

ment) (hi năm làmgigy [Intl c|.1ny_

Dã ‹-‹V'› lập một thủ' con IIỈÔIỀI giá cũng bàng theo giá Các t

tính Chi (lã liề truớc dỉt́tv. ' “ .

Q.
Ơ3.

:all
"<t

Lạicỏ lẵll) !“:l nhùng (on niêm thvo giá đinh như sạu n~”`_v:

0 95 till [lùng vô ('ìi(' :_`i:`[_\“ ò' lừ lOIll rho tó'i

'Ế2 Ut) (hìng vê (fíìc ụiily tờ tù- 4001 1 cho tới

R ll (ttl (llllllðf vê czic ;:¡;`l\< tò' ll'r Ệlíìtì́l chotới

I 8 tltl (ll't¡“|g vẽ ('¡'tc L'i:`lỵ t(`)' từ l0.tI0l cho 'Ói

Trưng Hit' toa llllÕlì hán cùng Các gi' \ tr̉ĩ khác phẵli Chịu thuê con

62000

ĩ›t\nO

9 tì _ (H10

“lũ . Htltì

$ \

À Khi tơ ì́llì́lỳ' 1-hicọ

niêm. lllitllì́lẵ' giá cả biên hĩing Sò .quan titì́n tày thì phải lày the_o

giá hạc \lIỈì-l¡U“('ì'tt́ định (lùng lại ‹-á(' kho hạc dương bïìn hành khi

mt́úi lễịprtờ ily, mà lính lil Sồ hạr đặng doni.: l.lìllČỊ;('0t¦ niòln.

` ` ' (lủn ll|(_`)t haỵ là nhiêu con niêm thì chi răng

n̉Ìã_(:Ó đóng thuê rồi. › , ¡` _I

~“Ĩ ll. ỉ- Pllài đóng thuê Con niêm liề theo thước tàc 1]h̉Ủl'I“g giày

-(lůtlig ỉuhư Sail nẩy: ' “ Ế

(lác thừ lờ, tò' lm'-t nhận Cůỉl người coi việc tuĩìn pllhpg làm hay

-là các viộc .chủ-c khác có quh̉ễn mà làm tờ ãt́ỵμ và hôn Sao các tờ

ày mà phát cho người ta. Ạ .

. _tĩác tò' của nhà-môn bị lệ buộc đẹm vào Sổ¬_ haỵ là phát cho

ngu'ò'i Ia, các thú* giày lờ vĩ] các i›ồn“sao rút các lờ, lời nghị, háp

nghị, của cììc nhà-mòn mà phát cho người lít ; . #

. _t́_.Nl]tì́'tlg đo-n trạng, hài kỷ là làm theo cách__nào,_mà gờicho quan

...Cl]ánh†s()ái quan Phó-soái. các quan lillàm-Sứ”, các quan 'lharq_›

hiôi] các hòn nào havlàtjác nhà-mònnào. _ "
t 7 p 7 . . . A 4 Í
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Các tờ người ngoài làm iiëng cũng hh:Ìu¬ giày tảnli-liặillì́l; và

các tờ chảnh hjc hộ phát đặng clliễu nơi qủah Bộ-lễ mà chào Fắng

các llt́ luật hộ vẽ vụ hốn thủ đã tuàn đù. y “

Các Sỏ bộ làng và các nhà-môn (lùng hiên tờ giày vê phân trị

ngoại”, các hộ đò'i và các lờ hiên rút trong hộ “đời mà phát ra.

Các hổn Sao rút tiong đia bộ (hộ điên thỏ).

Cũng phãi ti't'i' tlluề con_ niêm.

Các tờ giày quzlh.

Cấc tờ giàỳ xuhl cângậ và giày sấm Súng.

Sồ người làm rồng, giày thuê thàn. J

Các tỏ' giày thuộc vẽ hôn thủ kẻ nghèo. bàl. càu là người ñiit́ổt́c

hào, hay là tờ giày nhình biềt 1-on cái chúng nỏ. nhứt là tờ lục

lhlh sồ hộ đời. những tờ chủ-ng thê. iñ' hộ đời cùng tờ ưng: llltlậh́.

Nlr̉ừnμ người nào “chiêu tở chưn sự nghèo nàng minh chu quait

tẲ'ì́t“i “quàn toán thành phát, liay là “xã-trường trong làng, hay là quan

'l`ha|n-hiện trong tillh phải, mà vl-llàilg răng minh đóng thuê chánh

Ilgạrl] duới sò năm dóng hục, thì khôi thuê con niêm giáng trong

các tờ hôn thú ha) là tờ nhình hiêt con minh. _ “

Nhưng trong các tờ hôn thú san rôt. bổn Ềào và các bồn làm

ra håx là phát ra ph'i cai một “cài-h kỳ ràng những tô' giĩlyày dùng

tlong việc hôn thủ kề nghè" khó hay là důng cho kênghẽo khó mà

nhình con Cllllllịẵ nó. Các tờ ày kllởiig nước dùng quĩ việc nào

kllác; v́i sẽ phạt va mu-ời đõngể́haỉc và phat đóng thuê cnn [liêm

ljho I|ht`Í'n;: kề nào dùng vằn tờ ày vê việc khác, hoặc phát ra cho

hgijể́ời ta llr̉t) là lănh vài] tõ' làm trái cách.

Ill. - Người đùng giày cô gián chủ niêm kể theo thlrtic tăt

thà làm lờ chi, thì phải làm tờ ày một cách đặng giáng con niêm

nói tru ơnu trước phia góc tà. Bỏi phải dùng mức iivn kỹ tôi] và

để ngày trên Eon niêm ày mà hủy nó đi) như tờ nàolhln dé ngày

nhiêu hàn. thì người nào ký tên trước phài hily con niêm giàn nỏi

tò' ày.

Nitll' thuộc vẽ tờ cha Nhà-nước, thì phải dùng con (làu nhà-môn

mà hủy con niêm.

_Các giày nào dùng _mà làm tờ chi, thl [fỏng mỗi một lŕtrởng

chàng đặllg viết quá 'Bắ hàng vã tiiỗỉ hàng ctlůr̉ng lã chů.

Cãm chãngđml-ợc làlht́âň lý chi; eáë nhà-môi] không d“tÍ'l,in̉c “läih

lài h-gihi nåồ ì́fimệị v́ãñ tŕi. hõ số v́à loã buốn nàh víêt iiän̉ giãy

không cỏ giế́lllg cun* niêm lhétrlệ huộc ; vl hllttil phải båolâuãtrách cú' mà đóng cơi] lliễlh “và bị phạt hà. “
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= người dàn nào muôn làm hiện lại giày nq hay là tọ¡a buqn

bản hănfflãy t́ft́lflễấ̃tt́h́ì́ người ây l)..h?'ị giảng ẹoụ niên ltìv thẹ̀tl

bag hiện trong giày hiên l-ai,_ ng hạỵ là tga buột! huân_ Tru-ó'c khi dùng” giày, thi phải giáng con niêm tlttrqltƒß

mĩớc; rôi người đứng giày phài hủy con niệm lặp tức.

Khị`[_Ịà0 người viên quan nào trong Nllăt-nước hiệ; chăc răng

có chộ làm con niêm lậu, hay là nhà nào hoa trừ çon niên] lậtu,

lập tức ph_à_i bào với quàn, çai-qụà_n_ phòng vào hay; rôi quan

àt́ phải thông tinh cộng chu)ệỊl cho (ltlì́lll ß_i_ệ_Il“-tỷ hiễu hịôt.

Tlẵflllẵ (liệp nào mà thể. tệ này (Pho phép Yă buộc sự dủng 6.0!!

niêm, thì sự hůy con niêm thi phài kỷ tên và để ngày lộ ra hai

got] niêm. “

Ðệμ gọi là Clllrtl có đỏng 'hụệ tằm! niệm. những giãy tờ nào đã

có giáng con niêm rôi, mà không tuân theo thể lệđịnh trong luật,

hại- là những giày tờ nào có giáng con niêm giã, hay là con niêm

đã dùng rôi hay là tờ giày nào viêt hàng giày lỉlể́lll citi đã hay lễ! đị

dùng rói. 0

lv. -.- Nhửng người nào mua si giày tính chì và con niêm mà

bản lẽ lại cho người ta, thì được ăn hoa hông 6 phàn trong 100

Iịề thep giá tiêu muu. .

Bực mua si chót mà được ăn hoa hỏng 6 phàn trong 100, là

phải mua ìt nừa là l00$ nơi_, phòng quan cài-quăn sờ vào sồẹ̀và

80$ mua no-i phòng quan cai-quàn sờ thuê chánh ngạch Chợ-“lớn

và nơi củç kho bạc- ~

J\ỈIl'l`Ỉlg người nào muôn mμa si giày tinh chi nơi sỏ' vrầo số mà

đu Ợc ăn hoa hông, thì phải đên phòng ày kỷ lên trư¡i'c khĩli tên

họ và nμhệ nghệp minh, răng nlillh muôn bản lẽ già) tinll chỉ và

O, I ll I ì I , Ợ A I. I -
con l_tỊ('I|I vỉl llilxll khat clto llllnll nltưt _định tạp tlọm hàn le.

tộ hllộlj l|ã_\` kllòi thông djllg chn các nguòi nào mlla ëĩ n “i

ph('Ju_;£ quan cài-quẩn rò' thuê ('h:inh ngach và cllô kho hac. _

Niti-l'llẫ.{ người Ỗ' ngoài không thuộc vẽ Nhà-uu'ó'c, thi (lIl“ọ-C thong

thit mà hiih (“ott niêm; ttliễtlg là Ilglưỉri ltr̉tn phtii Still] )õt thị hằng

cl'ßỦ^ lïỉlllg-Leu, chủ' Cì́l0-lĩltì́ll. chủ illtõc-n:.^l'r và chủ” llilll nơ! chò tiào

đe tlrty tại (^l|0 hun, HOI vc 511.! con niêm và llinh phat kẻ S”'II đày

clm người hĩill CIHI :IÌČIII ha) là gi'I_v tinh t-hi mà (lòi giá cun hơn

gia lllßlt trong μtì́ly ay hay là ,Qui htvn nói ('0ll niêm; sò' Ilhlrt ký

, i -n , ,_ ., ,_ ' r
vĩto .€0_.<e plttlt khong 'IOI lte.l lllbůvtlg ỵft [hị cho pác n¡_.Uờ¡ |¡¡'¡¡¡_

N' ll"ll'Ĩ \tâ\“ kỉ' nào đã có lli phut \ẽ [òi làm -¡-` I' I .|' -r

_ Ð _ . _- . ._ gl±t\Inl(,I_l:4I.!hay

la làm con ntcm gui, hán giay [inh chi ha) là con niêu! dà dùng I-ỏi,
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hay là bán μiày lính chit củng con niêmcao giá hơn giá t́htì́o luật,

mà đà hị lòa hình phạt vạ' 50 å, vì minh là chánh người phạm luật

ày, ll¡t_Y là liên calĩg trong tội ày, tlli (-[làng đặng mua giày tinh chi

và èon niêtn mà bỉin lẻ lại. _ Í

Các người haìn si con niêln và Iinl] chi, khi nào có quàn

kiểm Sài Sờ v.lo Sồh̉ra hồi thì phải tllntl nhủ ng con mêm minh dụ

trů' cho quan ày Xét coi sự hàn cũa llllllll có ll'¡ll lềcùng cllăllg.

ỉ” l\'llì́'l-lìU"Ô'(3 được phép làv lllệu lllllo-Chine (cồi Dỏng-dưo-Iig),

mà làm nhưng giày tính clli đã llói trước Jà): ,Y

›C;lc hộ (tờl, khi biên lới đàu tllì phải gẵáll con niêm theo thước

tầllớiđó. . “ 1 >_ “

Bộ ft) pllíìiqcó hiên Sô và kỷ tên giáp lili trước khi gián con niêm.

l\là_\“ llll0'lIẵ` (==l.ủ'(“ pllẵll là) liên (hi dư (tüa làng, dên tại hho hạc

mà lllua :_-iĩly tínll _clll (lặng dụ' l,I'ů'. ^ V “

Đêu ày, (t́ltẳltì́gx phài là cái' h nặng `Cllo làng, nhưng màịthiệt

là [llột sự có lợi cho làng. .ŕ Í'

.-.
.Li

Ơ.

Ơ-Ị
fu.Z

V. - Nlllì́lng lờ giày IIĨỈO bị lệ bllộc động thuê Con niêm kễ theo

thước tăt lllà là|ll.llàn:.;ĨÀ giày llllll chi kề theo phàn, thì gọi là chưa

có động thuê con niêm. ” “ ” ` ' -

'l`l-ong l|lằ_\` dilì́p ãl, tlli liề phạm lllậ-t phải bị phạt vạ 55$ và lại

phải dong thuti “ron nỉéln kề lltt'0 tll”ưỎ'c r̉àt. Sẻ bị pllạl \'ạ 5 $ vê

nllủể́ng người thường và pht́ltvạ IO $, vẽ nllủng viên-quan trải phạm

lê luĩlt nỏi vě Con niêm. “ - i -

Người nào cliỷ Illà dùng, mà bản hay là thủ' mà lJ:in con niêm

hay lỉl giày tinh clli đã dùng IỔ-l, llli sẽ hị buộc tội tới lỏỉt hình và

bị phạt tù” 5 llg:`l_\' l,l`l đồn một tllzillfl, và phạt \ạ hội nhị. Cũng (lược

“ch̉iêll theo đir̉u thú” 'ltitì trong lllật hình mà Irừllg Iri tội ày.,

Các người hr̉lll giày tíllh clll hay là con niêm nào l)ị (táo tầng đòi

bún giá l“£lo.llo“n giá llién nơi giày tínll clli hay là llơi (-on niêm, thì

sẽ bị phạt va 50 Sổ, mà phì́ìi đóng tiẽll vạ ày theo thề lệ lluộc ép.

G/ F'Q. !:J
åàh́

3
Vl. -Như có nha-môn nào, hoặ - , hoặc Nhà-nlló'c có đòi

các viên quan Annam phải chạy tờ phuc h́ẩttl, thì các tờ ày khỏi

buộc làm bằ'l{_' giĩtv tínll chi.

Các ngưòỉi hồn-quôc chẵng phài vì minh làm quan mà khối lệ

buộc về việc cln niêm, vì lộ ày buộc chung nllỉrilg người lJồn¬

quôc và chẳlng trù' ai hêt.

Vậy các đơn Xill phép, Xin vắng hay là ”xin nghi. Xin thăng

chức, Xin đổi cllồ khác, xin đồi cũng nhau, Xin thuởng vân vàn. . .,

của người hồn-quôc gới. (lêu phài làm hàng giãy tinll chi.

I

, IIỊIIIIIỈI
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ĐOẠN THỦ” X . _ `

a VE ĐỊA-BỘ, ĐÄTCỨA LÀNG, ÐÄTJ

CỦA KỂ VẢNMẬT “ `

1. -Phe?) giữ địn-bộ.

II - Sự: (Iellt Zvỏ địa-bô. cl`m_(] sự bỏt' trong địa-l)Ọ̀.

ìμ
J -i 111. - Loltịl điên. (ông-tllổ Uh bồn Illôlt địên.

Ị

IV. - Cúa kẻ vấn mũt :và dlĩt bỏ homlg.

Gm làz' Ii/lông cltli ỹỉhặịn.

“ l. - Vẽ đì́lt đã đem vô địa-bộ, thì làng phài coi trong Sồ hộ,

hoặc là (lùng 'chứng cờ” mà kề gôc tích mỗi miêng đăt ra cho

ro ràng. -

Ñiệc đem vô địn-hộ là phân sự cha làng phài làm và phài chịu

các việc trách Cư. llut́oh̉ng-clIú”c được phép tù- nang đelll vô hộ

những nguời nào không có chiêu giày tờ băng khoán mà chưng

chắc đàt của rnình. _

Đăt (-Ỏ chù _được vào địa-bộ mà thôi còn những đàt thuộc vě

Nhà-nuẹ̀ớc hay là đt́lt hò hoang thi_ chẵng được đem vào. không

càn gi phài Chi trong dịa-bộ đăt trông llhữllg vật gì. Trong khoăn

đề (Z/Ht' đtì́tgi) phải nói .(đ'ì`£ rì́lộllt́l Ílllụ lit tltĩt UZ'ẻl›g làì́lg) thì đã đù,

Trong-địa-hộ mỗi làng phịicó một cái hìn đô chia ra lù” khoảnh.

Mỗl khoình μhii để tên chủ đ`!t, Sào, mẫu bao nhiêu, vê hàng nào.

lllỗi kh‹›;'lnh đăt phài đen] vào hộ kê nhau, và phài đề tròng mõi

cuôi] hộ hao nhiêu tò' đã choán rối, thì cũng phải dề hày nhiêu tờ

đề trắng.

l\llữ|lg“:'đàt thuộc vẽ cùa người Phương-tày cùng những người

vào hộ tày Ỗ' ngoài địa phận Chau-thành, đêu phải đem vào địa-hộ

làn “ cho nhờ. ` -

ẫhững đàt của làng phài đem vào hộ truớc hêt. theo thói Xưa.

Những đàt hương-hồíl phải đcln vào địa-hộ, đăt ày phải trông

trụ đa để chữ (Íl1L"O'ì́i!¡-Ítổŕl).

Tìrong mỗi làng (lêu phải có một bồn Sao địa-hộ. llhi nào

thưa kiện vê vụ phàn hang đăt trong địa-bộ, thi quan 'l`llam-bien
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củ' một hội phái viên có du' vào một thuộc viên hội đông địa-hạt,

một cai-lỏng và ba “hương-chức trong làng nào đăt. thưa kiện 'ây

tạ lạt, đặng mà phàn đảng.

Được phép lục hồn sao tóm trong địa-bộ mà phát cho những

người chủ điên thồ nào có xin ; mà người chủ ây phải đỏng một

đông hạc trong một Sồ' đài không quá 10 mặn :còn trên Sö sào

mầu ày. thì già hạc đóng phải tãngõß chiêm trong sồ l0 mẫu hay

là sô dưới 10 mẫu tàng, cái sẽ lẽ dưới Sô 10 mãu thì phài tinh

là 10-mãu.

ll. - Ilươngvchức phải biên những sự đồi chủ đài vộ bộ

làng, là khi nào người ta chiêu tờ có đóng [làu vào số thể lệ mà

-chứng vê việc” đồi ày mà thôi. Ptlàitpiên lật trong khoàn chót phía

hữu cuôn bộ, và dăn lại nơi khoàn ghi têu chà mới.

Khi đăt nào là của chung không chia ra được của dòng nào, vi

có tờ chút ngột! đề lại, thì phải đem tên đàu-tộc còn sông động

ày vào hộ. lại phải hiên gạch như vây:(ĐâỊ Uị cập Lươllg phán
của danh. mô dế tụi). “ Ì

Khi nhừng kè (lặng ãn phận giật tài nào tời tuồi khọ̀u lọ̀ƒn. mà

tò; chúc IIRÔII hào phải çhiạ phân gia tài àỵ. thì phải rú- thẹochúc ngôn mà (_:lL_ia, cũng ¡ịl_Ịài_ ghi trong bỘ rặng; (Củ: theo tộ'

chúc ngôllj. ` “ “ _ “

Khi n_hů'ng kẽ đặng ãn phẩn gia tài chn thiều niên, Ịlêll không
lẽ chia μh́âllyglì́l tài ày ra được, thì phải đcm_ tên vào hộ, hoặc là

kê hào thit, hoặc là người vợ kê dn̉qlta đời mà không c:'Ii giá,

hoặc là trưc"-(lg-tộc, hilặclà truờng-n:Im, mà phài hiên gạnh rặng:

“(l)ãl aị rạp ltrofng p'lậl[ Çủa ỊẲUÌLỈL mổ LH' có lờ thúc ngủn, hng

là khỏnịl Cl lửlhúc ttgỏnt. “

khi đì́at nào hàn l_:|i thục cho ai, thì người hán đài ày cũng còn

đàng tèn trong hộ. cho (lên txlli quỉ! kỷ giao ưưic mà chủ hán

-cllàtig (:l|utỊ)t- l;_Ii. thì kẻ IIIUZI mới trờ liên chủ đài ày và nlÓ`i đàng

hiện tèn VÒ ho, nghĩa là llu'ơn;4-clltrc chằng (tặllg phép đề cho kê

Ịllllẻl mải lại thuc (iĩlt dứng lẽn trong hộ thè ('ho.chánh chù đăt.

Sụ-đ.tngI(".tl vào đia-hỘ llõi (lời ina t\1n̉Ill\-mạng năm thủ' l7,

thì cũng lliìh̉' hàng có lllộl cái hàng khoản ;('h‹) đặng hòi việc

đelll vò họ́ theo cách ày, thì phải cti tờ giày Cội rồ. .

tịó một minh quan 'l`haIn-hi(Ị'n đưlrc 'tay ('llỎ'C _Sư đồi (lời nrri

địa-hộ [nà ltlòi. y thto nhùng tờ rỏ thị nhuận chắc chán, \à phải

giữ một hỏn tò' ày.
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Khi nào tòa án nào làm án-lý chi có sự' dồi dời điên thồ trong

địa-hộ, thì quan lục sụ' phải thông tinh sự cước hộ ày” cho đinh

Tham-hiện hay đặng cước trong đia-bộ.

Trừ' ra đàt Nhà-nước. khi người chủ nào xin đem đât mình vô

địa-bỘ mà có chiêu bằng khoán chứng ƒchấc chằn đât của minh,

thì mới được phép dem vô địa-bộ. .

Những lờ cho phép khai phá hay là cho khẩn đăt của Nhã-nước

cựu trào cho khi trước là không phài cho đứt, tư nhiên các tờ

giãy ày phá hůỵ được, những đàt cho phép khai phá hay là cho

khầu làm chủ đờ mà thôi, những đãtcòn vê Nhà-nước luôn. Nhà

nước cựu trào cũng có cho khàn đứt đăt, song cũng phải có

quyên chánh trị kiềm Sát kỳ cũng thể lệ ày và Xem xét tờ giây cội

rề. Tóm lại những đàt khẩn theo Cách sau nãy được phép đem

vào địa-hộ mà thòi. “

Người nào đứng trong địa-hộ thì được gọi là chủ đăt. Nhưng

mà có nhiên khi có cớ khác nghịch lại được. Vậy thì các người ohů

đăt được lây có' ràng sụ' đem vÔ địa-bộ là cho đờ' mà thôi. Tỷ

thĩ như khi nào thiệt người chů đăt hờ xú' mà đi, thi phài đem

người khác đứng l›Ộ mà đóng thuê đăt ây. Sưđú-ng địa-hỘ theo cách

ây thì quyên người chůh́håy cùn luôn luôn, song người đứng bộ

tư nhiên được hường huê lợi đăt ày mà thôi. “

Khi người đàu tộc đứng địa-hộ, đầu có qua đời rôi, thì điển

thồ ày thuộc vê những kè kê nghiệp cho người thât ì́ìy. Sư đem

tûn vào địa-hộ phát được là khi CÓ Cớ nào khác.

Khi -nào đem con trai đứng địa-hộ mà trừ- con gái ra, và Có gôc

tich đăt ày như rày 1 (( Đăt cùa cha lưu lại )), 'lhì gọi là gia tài của

người cha chưa chia.

Khi nào đem hai người kẽ nghiệp đứng địa hộ chung một Sờ

đăt, thì gọi là đàt ày chưa ehia.

Đăt nào hương chức khai ràng hồ hoan, thì phài trừ trong địa-bọ̀.

lll. -- Phải đem vào hộ thuộc vê Công điên và công thỏ của làng:

Những đăt rừng rầy nhiêu người hiệp nhau lại đặng khaiphá ra

mà làm sụ* ich lợi chung, đặng lập làng, thì gọi là tài sàng của

làng; những đăt của kè giàn tình nguyện cho làng; những đì́lt

của người hào phů. khôngcon nôi dòng dưng cúng c_ho làng đặng

Sau khi quajđờiẹ̀đuợc đứng vẽ hàng hậu hiên trong đình; những

đăt dòng vua Gia-long đề lại cho làng, khi Ổ' Nam-kỳ vê Huê;

những đàt căt chùa miều, khi chùa miều tàn sập IỄÌ, tllì đăt ày tỳ

như đăt của làng ; những đàt của kè giàn có dưng cho làng theo Chi

dụ vua Minh-mạng, chì dụ ày han hành trung tình Gia-định mà thôi.

5
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Những đàt .kêu là công điên và công thồ thì chẳng đặng bản và

chàng đặng câm cô. Nêu bời Sư cân dùng trong việc ích lợi chung, và

bời cớ trong mà cho mướn đàt công điên và công thổ ày., thì sự

h́ut́ờng đât ậy trong kỳ 3 năm phải dứt RỢ cà vôn và lời, và đăt ày

phải trã lại cho làng đặng giũ' theo luật phép buộc đông. Nêu mủng

ba năm rỗi mà kẻ mướn đât không chịu trà đàt lại cho làng, thì

người đứng cho mướn và người đứng mướn, cã hai đàng phài bị

phạt tùy theo lôi chúng nó trọng hay khinh, cộn ruộng hay là đăt

cho mướn phài trã lại cho làng. Nêu làng nào trái pham lời càm

này mà bản những đăt công điên và công thô, và nêu đăt hán làu,

thì chủ mua phải măt giá tiên mình mua, và Sỏ _bị phạt với người

lập tờ và người đứng tên thị chưng tùy theo sự lỗi chúng nó khinh

hay là trọng, dẩu mà đàt ày có bản đức hay là cho mướn. Những

ruộng ày hay là đàt ày sẽ trà lại đặng giů' theo luật phép buộc.

Làng nào có lành đàt cũa ai dưng củng mà có buộc ràng đàt phải

để làm việc chi, thì chàng đặng lày đàt ày mà đùng việc khac.

Đàt nào đứng bộ hiệu là đăt công điển thì đàt ày lẫy làm chắc

chán lám. . ~

Đăt công điên thì chàng đặng bản và chằng ai tranh giành được.

' Chiêu theo chi dụ vua Gia-long năm thú' Q, càm hương chức

bàn hội tế chàng (lặng cho mướn quà hỷ 8 nàm những tài Sàng

chi thuộc vê cũa làng. l\lhů'ng tờ chp mướn được tllco_phép là

khi nào có quan Tham-hiện phe chuan. Lời cam nay chang phài

thông dụng vể đàt công điển mà thôi lại cũng phài thông dụng

vẽ tài Sàng nào klfl trước đứng hộ hiện là bôn thôn (liến.

Sư hán llay là cho mướn điển thồ-cũa làng quá kỷ 8 năm sẽ

được theo phép là khi nào có quan Nguyôn-SOz'li`phê chuẩn.

Những tài Sàng dùng vê việc chùa phật thì là tài sàng của làng

luôn luôn. Làng đư'_)'c quyên phép dùng và cai quàn của ày, còn

các thày chùa lành phàn coi Sôc và giũ' Chùa cũng có quyên nơi

\ I I U I Y \

cua ày, nhưng ma phai tuy theo y lang.

llưfyng Cllll'C phài bị trách Củ' vê tội làm quá quyên lnình trong

việc tài Sểlllg cũa làng.

Nllr̉rng tờ nào hương ClllĨl'C tltlfng' vay lllầ̀llllễ đàt cũa làng thì tờ

A . Ð. Ạ A Ä IK __ _ _ , ,¡ P

ay phẩu hat vc phan thc, Songtờ ay _cộn được thto phep vc phan

vay, và l)uộc liên cang may hương Ĩhưc nào có dụ” vào việc vay ày.

llhi nào làng' làm như người chu kia, hoặc giao ước, hoặc huộc

mình trong việc cln, thì làng cũng già như người ngoài. thì

các tờ làng lộp ra, bàt kỳ là làm- theo cách uào_, phài lày hồn tành

. n I I. Ç , _B _Ạ \ _ I. ,Ạ

la: sụ” giao keo rieng, thì thuộc vc quyen toaxư \'lt;C_t́ì́1Ill tllường,

_.-. _-..... --



trir ra khi nào, hời cớ riêng, có vàn khê nào làln ra có ỷlllỉl hài thể

lệ ày. *Chàng có điêu nào làm cho quyên địa-hat dụ- vào việc ày được.

iltrơng chức chàng nên hiểu lộn đàt công-điên lại vời đât

Bồn-thỏn-điên. Cởng-(liên, nghĩa là ruộng chung, thì chàng

được bản mà cũng chàng được câm ký ; còn Bỗn-thòn-điên chilà

của tư của làng, làng đà xuàt tiên làng ra mà mua. Khi trong

BỘ không làm chứng rõ ràng dàt nào thuộc vê hạng Bỗnơthòn-điên,

thi quan Tllam-hiện phải ngàn trỏ" trong việc hán đàt ày, nêu htrơng

chức -không có đếu đôi chôi nhằm lè. t

IV. - Khi nào người vắn mặt khòngco kê kẽ hậu và như làng

muốn vô mà làm Chil của người van mặt ày, thì đưa phép Xin toa

tại sờ ra án cho làng hường của ày. J ¶

Bài kỳ là ai, nhuỷmuôn hường cha kê vắn mặt [làng 10 tiếp làm

ra cho có lợi, thì được làm đơn mà khai việc vắn mặtẹ̀ày. Chằng

kỳ làng haylà dãn mà được phép hưỡng .tạm của ày thì phải cllịu

đóng hêt các thfr. thuê cho chủ vấn mặt ày. Nêu nội trong kỳ 80

năm, kể tù' khi làm khai Vắn mặt, mà chủ chàng trờ vê hay là biệt

tinh đi, thì của ày thuộc về của người đã xin hường nhàn.

Làng có phép cai quàn của người ván mặt mà chẳng (lặng phép

cho ai của ây, hằng cho thì hàt. Theo phong tục thì làng coi giủ' của

kè vắn mặt,“Ĩ_được htrờttg huê lợi cùa ày, chủ Chằng đặng xin trà

huê lợi lại. .

Như thiệt người chủ còn đứng tên trong bộ, thì làng đuọ'c nhận

thê cho chủ mà thói và chẳng hê được phép dùng sư hường tạm

ây mà tranh làm Chil được.

Theo tục Annam làng được hường của kê Văn mặt mà phài chịu

đóng thuê của ày. Sư hường ày là tam đờ mà thôi, và sẽ được

tranh tụng người chủ thiệt là khi nào đăt hỗ ày đứng hộ theo đàt

hoan và bời cớ ày phải nhập Vê của Nhà-nước. Khi cai trong hộ

lời ày rôi thì làng mới được xin Nhà-nước mà khẩn đàt ày.

Khi chủ bồ hoan đăt thì làng đặng mà tránh cho khõi bò đẵìt

hoan vu và đặng đóng thuê cho nhiêu, phài cho người khác hường

không đàt ày; người ày phải trẳ đăt lại cho làng khi nào làn ”

đòi, và chàng đặng kêu nài chỉ được.

Khi dàn tròn đi đàng khối điển lính hay \^i có' khác tllì làng không

được phép hán của nó hồ lại, hàt kỷ là cho đặng đóng thuê của

ày, nêu của ày Nhà-nu'Ỏ'c không lành hay là cho làng theo phép.

Làng được phép cho (làn hường tam đờ ci1angu'ỏ'i rắn mặt mủ

không được cho phép nó (lùng cùa ày như của nhứt định thuộc

vể nó Vậy. ^

0:2
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“Cůa người ván mặt thì làng phải cui quàn. Ghi] Văn mặt mà chn

tên đứng trong bộ thì còn làm chủ của mình. _

Ðàt của người vắn mặt được gọi là thuôc vẽ Nhà-nước là khi

nào Nhà-nước đã ban khẩn đàt ày cho kè khác.

Khi nào chủ bò đàt mà đi thì làng phải lành cai quàn đờ và

cho người khác hường tạm đàt ày mà chịu thuê. Trong khi người

chủ trờ vẽ thì được phép xin đăt lại. l

Song như không có tu bổ mà đàt ày trờ nên hoan vu, thì lập

tức phải nhập vê Nhà-nước và sẽ được cho người khác tân khẩn.

Đàt chủ bỏ hoan, thì nhập vẽ Nhà-nước, sụ' l)ôi tên người chủ

ců trong hộ thì cũng đù Inà chừng chắc ràng Nhà-nước lày đât

ày lại.

Theo luật Annam hề đàt nào bồ hoan thì nhập vé Nhà-nước

và Nhà-nước được l)hép dùng đăt ày tủy theo ý. “

Người chù cil hay là ké kê-nghiệp có quyên, đêu chẵng được

tranh đàtinào bò đã hơn 30 nàm và khi nào đàt ày đã có người

khác đứng bộ, hay là khi nào Nhà-nước cho phép người khác làm

chỉt dàt ày mà chịu thuê. '

Đăt nào Phil bò và trờ nên [hoan vu thì nhập vê Nhà-nước và

quan Tham-biện được cho khẩn không quá 'IO mẵn.

Luật Annam buộc ràt nặng, rằng các đàt nào chù bò đi thì nhập

vê Nhà-nước kề từ khi người chủ hay là người thê mặt thôi đóng

thuê. Theo tục lệ người chủ hay là kê có quyên được tranh đăt

lại khi nào Nhà-nu'Ỏ'C không có ý muôn hôi tên người chủ ců

trong hộ điên thồ hay là cho người khác khẩn đứt. -

Khi nào hôi [ên người chủ ců trong bộ nghĩa là Nhà-nước lày

đàt lại. Nhà-nước được phép cho làng hường đăt bò hoan mà chiu

thuê, mà Sư nhường đễ ày chằng phài là sư bán, trừ ra khi nào

Nhà-nước cho đứt như đàt công điên.

Những dàt hoan vu thuộc của Nhà-nước chằng phải của làng.

Những đât nào hô hoan thì làng được làm chủ tam đỡ. Làng

chẵng hê khi nào tranh làm thiệt chủ đăt ày là\ được như làng

chưa có dứng bộ làm chů như chủ đăt hoan.

_ V. - Khi gia tài không kê nhàn, nêu gia tài ày hơn 3,000 góc

tư, thì 10 phân vê Nhà-nước hêt 7, còn 8 phân khác thì cho hoặc

là đẩy tớ, hoặc môn-đệ,_hoĩ!c hàng hữu kễ đã qua đời đặnglàm phân

hương hỏa ày mà phàn hương hòa chằng được quá 8,000 góc tư,

hay là 80 Sào ruộng. Nêu phân gia tài ày không tời 3000 góc tư,

thì phài giao hêt lại cho ké thů-mộ. Làng phải chàm tinh cùng

chưng sự khai vê đến ày. Ỷ

----ấẹ̀ịẹ
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1. - Phtỉn sự làng trong Ut́ẹ́c $12' đoán.

11. - Gíá liến câp cho Ìctỉ làm chứng.

111. -- Các chức Bóc'-thấm. tin Annam.

IV. - Xử không ăn tiến,

V. - Tt́ẻn cồng thtĩịl kiện.

VI. - Các đến trái phạm buộc ('ho7lg1c'Ờ*ị bổn-quốc ình không có

(lự trong luật hình.

I. - Khi nào làng tồng có hay biêt ai phạm lội trọng hay là tội

tâm thường, phải làm tờ phúc bầm hai bồn, rôi lập tức gởi một

lượt, một bồn thì gởi cho quan Biện-lỷ, Còn một bồn thì gởi cho

quan 'Pham-hiện trong tinh, Các tò' khai háo, Các đơn trang và các

tờ Cáo-bản đêu phãi gởi tlleo tò' phúc bằm gởi cho quan Biện-l.ý.

Trong tinh nào không có tòa án và khi kê phạm tội đã bị bắt

đặng rôi, thì làng phải giải nạp với đô tang cho quan Tham-hiện ;

chẳng cãn tra hòi lập tức quan Tljzlm-biện phài giãi nạp người

phạm lội cho quan Biện-lý.

Vê việc tòa án, thì quan Biện-lý được thông tinh thẵng cùng

làng tồng, và huyện pllůt́ và chằng căn phải có quan 'l`ham-hiện

dụ' vào, phê Vào, hay là nhựt ký, hoặc” Các trát tờ, hoặc đòi ai, hoặc

tra vãn việc chi.

Khi nào quan Biện-lý truyên lịnh Chi thằng cho viên quan bồn

quôc, thì phãi cho quan 'l`ham-hiện hay lI'U'Ô'C.

Khỉ nào quan Biện-lý Sai viên quan hồn-quôc làm \“ìt}c chi, thì

phải cho quan Tham-biộn chủ tinh haỵ tl'ưÓ“c.

Hương-quàn là (Ĩhfrc tồng quản tuân phòng trong làng vê việc

chánh tr! và đê hình là Chức ban tá cho quan Biện-lỷ; cho nên phải

lành tăm mic'h những tội phạm đại-hình cùng tội vi tệ luật. Phải

tuân thù các đường thông hành trôn bộ và dưới Sông, cùng đường

itte lừa, cẩn và dày thép điền-báo, trong phán việc ây, thì có

hương-thận, ìẫ-trường và hương-hào bang”-trọ' ; và'h[rơh`g-(Ìüãn

lại cai quân hương-tuân, cai-tuân, cai-thị, cai-thôn, ti`\'1m, trửằflg,

là chức thů tlléo lính tuân phòng. # “
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Hương chức được xů' tụ' thuận vê việc hộ.

Những kiện thưa nhỏ mọn trong lùng 'mà có lề xů- tư thuận

được, đêu phú cho hương chức lớn trong lang phàn định.

Những sự thưa kiện cůa người khách, hay là người phương

động ngoại quôc không tùng theo hộ Lang-Sa, có kiện cáo cùng

nhan, như hai đang có Xin, thì đề cho kề trường thượng chúng

nó nhóm lại mà phân xù”. Hai đang được phép kêu nài lời phân
xừịcůa làng đến trước nhặt cai-tồng, là bưc trên làng.

Các kiện cáo vê việc hộ và viộc thương mài trước mặt hương

chức, thì được thưa và xů' miệng.

Hương-hào là chức quàn tuân phòng trong làng. Lành chức

thưa Sai (trường tào) của tòỉr̉án ; chuyên việc giao giãy tờ thôi

thúc truyền thị.

Trong tội đại-hình và tội vi-lệ, thì các hương-chức phài tra Xét

mà chứng mọi việc chắc chắn. ` '

Khi hắt đặng kẻ gian. mà có đõ tan, tllì́ chức việc nào bắt vụ

ày phài làm một lá khai. hiệp cling tờ phúc bẩm mà kể cho rõ rang

cải Sồ Các món đô tan ây.

Khi bắt đặng kễ đánh cò' bạc tại trận, thì cũng phải làm một lá

khai kể các món độ tan. -

Khi nào nhiều người trong phân bà con bị liên cang trong một

việc, trong các tờ vế́vụ ây phải đính theo một tờ tông chi mà dần

tich tông mòn nó.

Hễ ai có bắt đặng kê phạm tội thì ìlập tức phài nạp cho làng,

đặng làng giãi nạp cho quan.

Khi nào trong hà con thưa kiện vê việc hộ cùng nhau. _thì phải

chiêu tờ tông chi vi-hàng chắc chăn va có ha người đang ,tinh cậy

ký tên vào ; cũng phải có xà-trường thị nhuận vào nữa.

Trong kiện thưa vé vụ điên thổ, lệ buộc phải có một bồn Sao

rút trong bộ điên thồ trong lang. “ -

Có một mình hương-chức có phép thay mặt cho làng trước mặt

tòa án mà thòi. _

Khi có kiện thưa vể vụ tranh giái hang làng hay`là tồng thì

phải thưa 'cùng quan Tham-hiện là người có quyên phàn xů' mà

thôi.

ll,-Các người Bồn-quôc hay là người Phương-động cùng

hương-chức làng. khi có trát hay là quan thị sự đòi đên mà hâu

chưng, trong lúc tra vằn, hay là trong khi xữ, nêu có xin, thì

được lành tiên phí lộ định như sau này: '

\
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Như người chứng ờ trong tinh có tòa chằng kỷ lớn nhò. đờn

ông hay là đờn hà, mõi ngày là. . . . . . . . . . . . . . . . 0 lắ chiêm.

Như người chưng Ỗ' ngoài tinh có toa, thì 4

chàng những là được lành tiên đã định ra trườc

này, lnà lại đang lanh, và bận đi và hận ve, neu

Nhà-nước không Càp phương thê đi đàng:Dam

đường đầu (một muôn thước), . . . . . . . . . . . . . . . . 0 90 chiêmệ

~ Mỗi dam Sau . . . . . . . . . . . . . . . . .
.,

. . . . . . . . .. 0 10 chiêm.

Nêu Nìlỉt-l1LI'ỚC có cho căp phương thê mà đi

đàng thì được lành mỗi neàv đàng. . . . . . . . . . .. 0 10 chiêm.

Câp cho ké tra khán người Bồn- quôc hay là người Phương

đông, môi buồi tra khán là 3 giờ, là fl cắt; các viên quan ãy cũng

được phép lành tiên phí lộ định ra trước nãy cho kê làm chưng.

Khi những viên quan ày phẩiđòi đên trước mặt quan bôi-thẩm

hay là đên trước toa bàn luận mà khai trình việc gì, thì chảng

có câp 'tiển cho, mà được lánh tiên phi lộ định ra cho kẻ làm

chứng. ' .

Tiền phicông càp cho kẽ canh giữ Bồn-quôc hay là Phương

đông định ra sau này :

1.62 ngày đâu, mỗi ngày là . . . . . . . .. 0 20 chiêm.

Mày ngày sau, mỗi ngày là . . . . . . . . 0 10 1)

“ Khi người làln chứng không có thê tùy thàn tiêu phi lộ, thì

quan cai-quân phòng đem vào sồ và quan kho bac trong lình

người chửng ờ được phép phát tiên cho nó hàng sô liên phí lộ nó

sẽ lành. [lôi phải cai sô tiên phát ày nơi lê hay là du`Ó'i chót trát

đỏi nó. `

Khi nào tòa án đòi llương-chức đi hâu việc công ra khôi xù'

mình thì hương-chức ày được lành tiên phí lộ đã định trong lời

nghị ngày *Z2 février theo tiên phí lộ phát cho viên chức Bồn-quôc

nghĩa là 4 cắt một ngày.

Ill.-Trong các tòa Đại-hình xů' người Annam, có đặt bôi

thẩm Annam. Hằng năm. quan Chưởng-lỷ tam tòa cùng quan

Thượng-Ihơ phải làm một Sô 20 hương-chức mà chiêu cùng quan

Phó-snái bàn cùng tòa nghị tư mà phê nhận. Khi hắt thàm trong

Sồ 'ày nhàm ai thì này phài đi.

Các hôi thẩm được phép xin làm tội kè bị cáo mà thôi, chớ

chàng có phép tha kễ ày. Phải có ba tiêng vô mới được phép

làm án.

'l`rI)ng 3 bữa trước khi mò' hội tòi đại hình, thì quan làm đàu

.tòa ày hay là quan tòa phài bẵtthãm lưa bồi thầm trong sô 20

O
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người hương chức ờ thuộc vé địa phận tòa đại-hình ày. Sô ày

phài làm mõi năm tử' ngày lỗ tháng décemhre. Ðược phép làm

thèm một bốn Sồ phụ 10 người hương-chức đặng thầm án mỗi

hàng tội nhơn. Sổ 'ày cũng làm y như cách thức trên nãy. Như

trong Sổ chánh hương-chức có khuyêt, bời sự qua đời, bãt lài hay

là vắn mặt thì quan làm đàu tòa được phép ra lịnh trám các chổ

khuyêt ày. Được lựa hương-chức đứng sồ phụ mà đem qua sổ

chánh cho đủ Sô 6.20 người. Được phép đem luôn luôn mày chúc

cưu bôi thấm đứng sổ hương-chức làm mỗi nàm. Những người

măt phép chánh dan cùng phép nước thì Chàng đặng vào đem sồ

hương-chức.

Các thuộc viên hội nghi tư, các quan tòa, các thày giàng đạo,

các” quan vồ đang ờ trong cơ hinh thùy bộ, chàng đàng làm chức

bôi thàm. “

Bôi thầm nào khi có tò- tòa đại-hình đỏi mà chàng đi thì phải

bị tòa đại-hình phạt va như Sau nãy: ,

Lãn tllứ nhứt, it nữa là 200 quan tiên tày Sàp lên cho tới 500

quan tiên tày sàp xuông. “

Lãn thứ nhì. it nữa là 500 quan tiên tây Sàp lên cho tÓ`i 1000

quan tiên tày Sàp xuông.

Lãn thứ ba. ít nữa là l000 quan tiên tây sàp lén cho tới '2000

quan tiên tà) Sãp xuông. g

Lån Sau 1'ôt nãy chàng đàng làm chức bồi-thẩm nữa. “

Lời nghị sẽ inh ra cũng sẽ đóng, tiên tồn phí ày vê phẩn bối

thầm bị phạt phải chịu lày.

Những người có Cớ chứng chắc ràng minh không thê đi hàu

được thì khôi làm chức hôi-thẩm.

Tòa đại-hình phài nghiệm xét việc Xứ khiêm điện có chào

cùng không. Các luật phạt định trước này đêu thông dụng cho

các bôi-thẩm nào đã có đên hãn mà bò vể trước khi màng hội

và không có lời Xin kiêu có cớ đặng tòa đai-hình định xét.

Đến ngày mờ hội và khi tòa đại-hinh đã nhập họ̀i rôi, thì Các

bối-thầm đêu ngôi hai bén tủy theo thử tự định hôi bắt thăm.

Khi tòa đại-hình nhóm bứa đâu thi quan chánh hội phải tluyến

cho cá" Bôi-thàm đứng dày mà thể như lời Sau này :

« Tôi thê và hứa trước Chůa-trời và trước loài người răng

Q( tôi sẽ xét một cách kỹ cang các việc sẽ phú cho tôi trong kỳ

( hội nãy; tôi chàng làm hại cho người bị cáo hay là phạm Sư

‹( lỗi chung; tôi chẵng nghetheo sự ganh ghét, sụ' dů' tợn, sự

‹‹ sợ sệt và sụ- thương mên, và tôi sẽ định xét tùy theo bồn phận

(I và phương thê bào chứa, giữ theo lương tàm tôi và tri tường



, _ 78 -

tt chắc của tói, theo Sư công binh và giũ- “Sư chắc chẳn của một

(( người ngay thật và thông thái D.

Khiquan chánh hội kêutêntù' người,tì́hi _mỗi hôi-thẫm phảigio'

tay lén mà trà -lời rắự: (I Tôi thê đểu ày 1) như không thi phài hůy bò.

Những đêu ngăn trờ cho quan tòa, là bời dinh dáp bà con

cùng kẽ bị cáo, hoặc hời có dínhtiều trong việc gì cũng phe kiện

thưa thì cũng là đêu ngàn trờ cho bôi-thẩm, hoặc là có bà con với

nhau, hoặc là hà con hay có” đến giao huộc cùng quan thẩm án,

hoặc kè kiện thưa nữa, chằng ai được làm chức hôi-thẩm trong

một chuyện gì, nêu trong chuyện ày minh đã làm quan tuân phòng”

vê tòa xů' đoán, hay là làm chứng, làm thông ngôn, làm quan

tl'a_ khán hay là phe thưa kiện.

IV. -- Những kè nghèo cưc chằng có thê mà đi kiện tllưa, thì

được phép xin^Tòa xứ khồichịu tiêu. Theo thê ây, thì phài làm

đơn cho quan Biện,-lý, phải có lời khai hương chức làng hiệp theo,

cùng có quan Tham-hiện cho chữ vào tờ giầy khai ày mà chưng vé

sụ' nó nghèo cưc vÔ thê lkiện thưa. Đơn ày phú cho hội Phái

viện có một hương chức Annam dụ' vào, xét coi có phài cho nó

nhờ phép xů' khòng cllịu tiên hay không.

Nêu mà tòa rò đặng lló có thê mà kiện thưa, _mà nó `khaiĨgian (lôi

cho khỏi chịu tiên, thi nó phài bị Tỏa làm tội.

V. - Khi nào quan thày kiện đên trước tòa mà hào chứa Sư ích

lợi cho người Annam nào thì phải tuan theo giá định Sau này mà

đòi tiên công :

Các việc chia làm hôn hạng, và mỗi hang đêu có giá định riêng.

10 Việc tů' kỷ và vê đồ đạc.

9” Việc điên thồ, là tranh đì́lt, kiện thưa, chuột lại, húy tờ đoan

mài, vàn vân. _

80 Kiện thưa xin nhiêu việc, xin tương phàn gia tài, vàn vàn.

4° Kiện thưa giá cả chưa định, việc nghê nghiệp, kiện gia tài

phụng tư, phân ly, vàn vàn. “

Trong các việc nào người hổn-quôc có câu kiên quan thây

kiện thì phài chuẩn tiển công cho quan ily, hoặc là đặng quan ây

lãnh lo công việc cho minh, hoặc bỡi một cớ chi, quan ày xẻtphài

từ nàng Sư giúp đỡ cho mình, nhứt là khi kiếm sát các tò' giãy mà

hiều biêt ràng sụ* chòng án hay Sư xin hủy án đà quá kỷ.

Tiên công câu kiên chằng đặng hiều lợi với tiên công bầ0'0h́ủ'a

lè. ~ J

Tiên công ày đã định như sau này ; 5 đông thuộc vẽ việc toa

Sơ, 10 đông thuộc các việc chõng án. _
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Trong các việc kiện thưa đõ đạt và tư. kì, thì tiên công bào

cht́ra cài lè đã định như sau đày:

Khi nào _gia cả thưa kiện dưới100đôngthiãn5 đông bac công.

T\'r 100 đên 500 đông thì àn mười phàn trmg 100.

Tử' 500“đên 1500 đông thì ăn năm phàn trong 100.

Tư 1500 sàp lên thì àn hai phàn trong 100.

Chàng khi nào Sô tiên Công được quá 150 đông trong việc định

giá tiên công thây kiện thi chằng đặng tính n̉sô tiễn kiện nài hồi

thường sờ tồn. Nhưng mà khi nào thưa kiện đặng mà đòi tiên

thường bồi, thì phài chuẩn cho thậy kiện IO động bạc công mà

thôi, hàt kỷ là Sô hac xin bôi thường là bao nhiệu. Ỷ

Trong việc điên thồ, hoặc kiện, tranh giành đăt hay là xin chuộc

lai, xin hủy tờ đoan mãi vàn vàn, thì phài đóng tiên công cho quan

thày kiện 10 phân trong 100 kề theo giá cà sụ' huê lợi điển tllồ

mà chằng hê được đóng hac công dưới Sô Q0 đông.

Trong cac việc Xen nhiều việc, nghĩa là trong việc kiện thưa đô

đạt và điên tllồ mộtlượt dả lỳ như Xin tưo-ng phàn gia tài, thì

tiên Công định hai phân trong 100 tình_thcoSõ của chắc, và

chàng đặng dưới 90 đông.

Trong việc nào giá cà không có nhứt định, việc nghệ ngiệp, sư

phàn ly, sự để hồ nhau, kiện thưa vê tài vật phụng tự, (hương

hòa và tuyệt tự) thì phàichuẩu cho các [hăy kiện 15 đông hac công.

Nhưng mà khi nào có việc chi khó hay là ll'ọng mà phải buộc

thêm công chuyện ha_v sự liêm kiêm thêm,"tlli thây kiện được đòi

Ắthèm tiên công, tiển công ày phải định tùy theo công việc thêm

đã có cớ hàng chắc chẳn.

Các kiệu thưa về việc buôn bán người khách, và như các việc

ây có trong thì tiễn công thây kiện cũng chuẩn theo như trước nãy.

Quan chánh tòa nào làm chánh hội trong việc thưa kiện ày phải

định giá tiên công cho thây kiện, đâu mình có tư kì biêt hay là

không biêt việc ày cũng vậy. 'J

Cũng phài chuẫn cho các thây kiện các sờ phí nào, có cớ hàng

“chắc chắn là sờ phí quan thày kiện đờ xuàt ra.

Trong việc hình hay là việc sữa phat các thây kiện khõi tùy theo

bậc tiên công trên nãy, nhưng “mà các quan thây kiện khi nào bào

chữa cài lẽ việc chi mà thọ lành tiên cÔng_ của ai thì phải cho

người ta-biên lai; . \ ^

.Cãm các quan thây kiện không được buộc kè bị cáo hay là kẻ bị

giam, phải giao ướt hay bào kiệt mà trà tiên công trướcv.Iíhi“

tòa ra án lý. “ . “ =

Chiêu theo chi dụ ngày 5“juin. 1879 các quan thây kiện được
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đòi tiên công là 20 đông hạc trong sự kêu nài tòa trên .\“in hů_y án,

miềng là sụ' kêu án không quá kỷ định theo lệ luật.

Vl. -Các quan chánll tòa phải chiệu theo lê luật đương han

hành mà truy buộc trước tòa xů' việc tàm thường, trong Nam-ky,

các tội trái lệ riêng người hồn-quôc pham mà không có (lư định

trong luật hình. t ' “

Trong tinh nào không có tòa, những đêu trai pham 'ày thì

thuộc quyên quan Tham-hiện xử' như các quan tòa ítů* việc tẩm

thường, y theo cách thức _và lé luật l)an hành cho các tỏa str chành

phân xů' đàng.

` Các quan Tham-hiện chà tinh ngoài địa phận chàn thành Saigon

còn giữ quyên trị tội người Annam không vào hộ Langsa và

người Phương-đông tùng bộ “Annam mà phạt tù và phạt va vê” lội

đóng thuê trể nải không có' vê tội thiêu thôn tiên hac chi cůalàng

hay là quàn hat.

Chẳng dưọ-c phạt tù quá 5 ngày và phat va trên 15 quan tiên tày.

Khi nào quan Tham-hiện phạt vạ ai mà người ày không có tiên

đóng tlli dưỌ'c phép hắt bô tù, mà trù' tiển vậ, nhưng mà sụ' hỗ

tù ày không được quà 10 ngày.

Khỉ nào các quan Tham-hiện có ra án lỷ nào thì phải biên cho

thường và cứ theo ngàytllỉlng mà hiện cho có thú' tụ' vào trong

Sồ giáp lại Sổ ày có quan Nguyêrhsoài biên Sô và ký tên vào. Lập

tức phải giao cho người bồn-quôc bị phatmột tờ xé trong Sồ giáp

lai ày; các quan Thain-hiện cũng phải giữ theo như thường

:một cuôn Sồ hiên phat. `

Khi nào quan Tham-hiện ra lời nghị Sữa phạt tù quà 2 ngày, và

phat vạ quá 5 quan, thì được phép chông án kêu nài cùng quan

Phó-Soái nơi phòng hội ngllị tư. Sư kêu nài thì phải ngưng àn lai.

Người chông án được phép đôn đích thàn, hoặc gời đơn mà

hào chữa cài lẽ, trước mặt quan Phó-soái nơi tòa hội nghị tư.

Cho đặng chàp đơn chông án thì kẻ bị phat phài khaisư chông

án, kêu nài tại dinh Tham-hiện tl'ong kỳ 2 ngày Sau khi kêu án.

Lập tức phài gời hồn Sao àn lý dương chòng, và đo'n kén nài cho

quan Phó-soái. Nêu Sựkêu nài có lỷ. thì quan Phó-soái được đồi Sư

phat từ ra Sư phat va, và hớt hay là hày hình phạt đi.

Phải truyên lời nghị của quan Phó-Soài gời cho quan Tham-hiện

hay và phài nhựt ký trong Sồ án, hiên ngoài lê ngan án hủy.

Các đểu trái pham kề sau này mà huộc riêng cho người annam

và người Phương-đông đứng hộ thuê người annam, mà không có

đư trong luật, dêll phài giãi đên tòa xů” việc tâm thường và phạt
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vạ tůfiƒ quan tiễn lày cho đên 15 quan tiên tày và phạt tù tù' Ì'

ngày di chỉ 5 ngày, haylà phài phạt một tội trong hai tội ây mà thôi.

Nhu' có tái phạmthi sẽ bị phat tl`I luôn luôn.

10 Nói hành và làm măt danh Nhà-nước Lang-sa và đôn chuyện già

hay nói láo mà làm cho thiên hạ lộn xộn màt sụ' yên.

2' Không chịu hay là không canh gat han đêm nơi nhà vuôn và

tuân phòng. ban đêm đặng ginh giũ' Sự' thứ tư trong làng.

30 Không chịu tuàn theo các trát lờ đòi cúa người thay lnặtcho

nha mòn Lang-sa hay là Annam, có quyên mà (lòi hòi.

40 Gho Ồ' đàu hay là (lùng cho Ổ' mà không tiên trình cho làng

hay, những người Phương-đông ngoai quôc kllông có giày thuê

thàn, hay là hoa trứ kô [lu côn. .

58 BỒ làng mà đi, đời đôi chỗ ờ không có thưa trước cho hương

chức hay là chua đóng thuê, hay là không có Xin làng thì vào

các tờ đích thàn minh.

60 Khi đên làng mình lưa” mà Ỗ' không có xin̉làng ày ghi vào

còn tó' đích thàn m'lnh.

70 Làm rày rà la hét màng lộn và các việc khác làm màt thứ tư

trong làng và trong chợ búa không cang trong mày đổu dụ' trong

điêu thú' 479 sô 8 trong luật hình. `

80 Không có khai cùng tỏa hay các thày ma gặp trôi trong Sông

hay là nơi khăc.

90 Ngoai trừ' những khoàn dư trong luật, không chịu làm công

việc chi. tiêp cú'u, mà Nhà-nước và tòa án đã có truyên hào.

100 Mua trâu, ngựa, hò, mà không huộc người chủ hàn vi bàng

chắc chấn” ràng là của nó, hay là không có xin làng thị nhận lờ

đoạn mài.

Me Khi mua Sút vật mà không có xin hoặc là đem vô bộ tại

dinh 'l`ham-hiện hoặc đem vô bộ làng trong kỳ 8 bữa.

190 Khi han đệm, thàm nhập không có cớ trong nhà của các

người Lang-Sa hay kẻ vô bộ Lang-Sa. '

186 La lớn hay đánh trông hổi một, màrò không có ich chi.

Cai phó” tồng và hương chức có bưc trôn, khi nào bị phat vê tội

trái phạm không du' vô luật, thì phài ờ phạt tại trại trường hô.

.ẹ̀íộ-1-ạ
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. ĐOẠN THÚ' XH

QUI ĐIÊU CÁC KHOẢN VÈ Qr]YÉ`N PHÉP

THEO VIỆC HỘ ANNAM NỔI VẺ

NG“Ư*Ỏ"I VÀ TÀỊ ÌĨỈẬ T (1)

1. - Quịjën phep của cha mtƒ. - Cách thê” Ớ Cl-'La n.gtơÙ't́ chõng

rà ì́ịgườí nợ. - Trừởltg-lộc. - Bổn phận Con ỏ- cùng cha mẹ.

II. - Quụẽlz phép Ua bổn pllçtn ng1L'ỏ'í đờn bà hóa được hưóng

huê lợi gia tài”. -Bồn plìçtnzvtì (luy/ên phái] cúc ngườt́ Coat Ố' cùng

mẹ hóa. ^

III. - Lập“Phâ`n, Inơơìlg hỏa. - Kẻ được hướng phân Li?/. -

Quuẻn phép vù bôn ph,/_in ngườt́ được hưởng phán Itương hỏa.

- Người được hướng phân Itufmlg Ilổa mà bị bỏ, Ut không :cửng

đáng [tướng phân llương hỏa. - Phân tu?/ẹ̀t tự”. - Phẩn dướng

lão. - Phân luận phiên. ' c

1 V. - Gía tlĩt́. - T1L'0°7?,g-Pltản. -3 Lừa' chúc ngôn. “

V -. Cám Cô'd?Ịẽn thồ. - Qu;/ẽn phép của Ttgười chủ nợể́uà của

kể thiêu nọ”. - Thể lệ nà 'Uiệc cãm cố.

VI. - Ðât chưa chía. - Hué lợt đất clnm chía. - Kị) hạng

trong Diệc cltưa chía. ,

l. - Người chổng là người Chil có cả quyên phép trong việc tài

Sitllg trong nhà, và được phép (lùng cůa cài ày tùy theo Ý minh

muôn. hoặc bán, hoặc cho, cũng chàng căn gì phài nói lại cùng ai

trong nhà hay. däì́n có thiệt hai cho người vợ thì phải chịu, vì quyên

phép người vợ cũng như người con gải, và như có thiệt hai cho

con thì cũng phài cam tàm, vì người cha được phép bàt người con

không cho hường gia tài.

(1) Bàng mà nhắt lại cho các hương chủ-c Ait điêu lệ vê quyên phép theo việc

hộ” Annam ciìa mọi người và tài vật mà lày làm có ich cho chúng nó phải hiền

biêt được, vì chủng nó thường klli phải dự vào các việc hộ đặng xů- tụ' thuận

các kiện thưa, tôi tường có ich mà hiệp chung trong đoan nãy những ân lỷ

tòa trên ra vi án lý ấy cũng nhưlế luật hỗn xứ' và lây làm có ich lãm.
Lời dlạy híìo theo tục Annam, trong việc .thưa kiện tụ' thu;'_‹n, hê đàng nào

thât, thì phài đóng tiến va cho làng từ l cho tới 3 quan tiện Annam.
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Người vợ và người con phài lủng quyên người Cha, vậy khi nào”

người cha Xétphài đùng của cài lllinll hay là huê lợi của minh làm

việc chi, thi chẳng căn gi phài Xin phép vợ hay là con, khi người

cha Còn Sông, thì vợ hay là con chằng đưỌ'c phép xin chia gia tài,

và kiện tại các tòa àn mà xin chia, vì sẽ bị pham tội trái bồn phận,

và cũng chàng đặng hường gia tài.

Người đờn hà, khi có chông mà có của riêng, thì phài nhập cůầ̀

ày chung với cùa vợ chồng làm ra, làm như cách ày, thì khi chia

gia tài, mày người con không được tranh của riêng ngưò'i mẹ.

Người chông không được đùng của cãi người vợ mà không có

vợ ưng chịu,

Thuộc vê của Cãi vợ chông làm ra, thi người chống làm chủ có

cả quyển phép, khi nào người vợ đư vào việc đoạn mãi của chổng

minh, thì chàng phài gọi là một Sư quyênẹ̀phép cha đờn hà.

Nhưng mà những đô lẽ, hôi (sính nghi) bàt kỳ vọ' chánh hay là

vợ thứ, thì chàng đặng gọi là của đưa trước mà đỏi lại được, trong

khi hôi hay là phân ly, vì của ày là của mình đành cho người đờn

bà, và không phép đòi lai. được. “

Khi tòa ra án hày hôn thủ, thì phải truyên bảo người chõng trà

lại cho người vợ những đô đật riêng thiệt là của người đờn bà. “

Người đờn hà Chẳng đặng đên tòa mà kiện th ưa việc chi không

có phép người chông cho. Nêu người chông không có tén dư trong

vụ kiện của người vợ kêu nài, thì người chông được Xin kêu nài

chông án. y

Nhưng mà theo phép tục gọi ràng người chông có lẽ àm

thàm mà cho phép vợ kiện thưa trong các việc hộ. Trong việc nợ

của người.vỌ- đứng vay, thi theo tục cũng goi là người chông đã

có cho phép người vợ.

Theo luật Annam, khi cha mẹ (tôn Sông, thì con phải tùng quyển.

cha me, và sẽ được phép bản trọn hay là một phẩn gia tài của cha

me, là khi nào có Cha mẹ ưng cllịn thì mới đlrợc.

Phân của ông hà phụng cho con cháu thì được phép thàn lại,

cha và me (Ĩư'Ọ̀'C phép chia gia tài tùy lheo muôn, và được bãt

phàn- gia tài của mày người con mà cha mẹ nghĩ phài tứ.

Nêu người cha có Chia gia tài trưó'c cho con, thi được phéplày

lai mà xày dụng, “ “

Theo tục và luật nhật, người cha chàng đặng Xày đụng' cha con,

khi nào Con đà” lớn khôn mà Ỗ' riêng gia thàt_rôi hay là đã có vợ rỏi,

những của cha [nệ cho C0l1,ịlOt`:tC là chia, hoĩịc là nhường để, hoặc

là phụng cho, thì được phép thàn lại cho đên khi t3lla_lĨlẹ̀ qua đời.

‹.<¬
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'Con trai chng con gái ờ chung -cùng cha mẹ, theo phép thì chàng

có cha chi gọi là của riêng minh. Người cha là chủ có cả quyện

phép ờ trong nhà, được phép thàn của con mà dùng tùy theo ý

muôn cho đên khi qua đời. `

Theo luật Annam, nghiêm càm người con không được phép

kiện thưa cha mẹ ruột hay là cha mẹ chông và cha mẹ vợmà không

có xin phép trường tộc cho, như không có trường tộc, thì phài

xin phép quan Chành-lòa mới được. Ụ

Các đơn trang nào người con thưa cha mẹ nơi tòa án mà không.

có xin phép ày thl phài bát đi. ““

Ðược làm chức trường tộc là người đờn ông, thuộc vé trong

ng dôi, hên Chóng qua đời và cũng phài một họ với người

chông mới đươc. Bời vậy các người đờn bà không được phép

làm chức trường tộc. _

Q-I

Q.

Các trường tộc cũng như người cha trong nhà và được phép

Xr̉r đoán những việc cãi lẩy trong dòng hà con, phàn chia gia tài

cho dòng hà con nào không có người làm đâu. Khi người đờn

bà hóa cai quàn gia Sàng của Con, mà có muôn bán vật chi, thì

phải có trường tộc ưng chịu mới được.

Nhưng mà chức trường tộc chẵng phài như chức người cha

trong nhà; trong (lòng họ được phép đên tòa mà thưa kiện

trường tộc vô vụ gia tài trong họ. Như trường tộc không có chia.

gia tài cho “công bình, thì sẽ bị luật phat.

Vê việc cung kính cha mẹ chông, thi luật Annan] không có làm

phàn hiệl bồn phận người chông và người vọ”, và khi cha mẹ

chông qua đời, thì nàng (làu phài dè tang trong ba năm cũng như

cllịu tang cho cha mẹ ruột. -

Vậy thì nàng dàu chàng đang thưa kiện bà mc chông. .

Ngu'ời con, (làu có vọ' xà Ỗ' riêng cha mc di nữa, sẽ bị thât

hiêu, nêu kiện người mẹ đên tòa án. Vậy thì đơn trang kiện thưa

của người con sẽ bị bát đi. “ 4

Nllữngvnglrời con khác (lòng chàng được phép kiện thưa hà kê

màn nều như hà kê màu có hinll vưc con trai ruột hay là con gái

ruột minh màlàm hai cho con ghế. Nhưng mà mày người con ày

phài kêu nài với người làm dàu trong động hà Con, nêu Xét có

cãn, thì người đàu tộc ày có phép đên tòa mà thưa.

Nơười con trai cũng phài kính trong vọ' thư của cha minh,_là
'O

bà kê-màn. cũng nhu mình kính trong vơ chành của cha minh là

hà đích-mẫu. \`:Ĩ¡y thì chàng đang phép hiện thưa hà kô-niàu đẽnn̉

tt'ưó'c tòa au. `
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cãm con ghè (con gái) không ọ́hép kiện mẹ ghệ (kê-màn) đê

“trước tỏa àn, vì hà (kê-mẫu) được phép buộc .con ghè phài ờcó

“hien thao với bà như Inình Ỗ' với hà mẹ ruột là bà (đích-mẫu) vậy.

Cháu rẽ không được đư vô công việc trong dòng bà Con của Ông

của vợ mình; cháu rễ không có nhập vào bàn định tan phục đề cho

Ông bà hên vợ. Vậy khi cháu rễ kiện ông bà” hén vợ, thì khỏi bị

đêu trái phạm trong bổn phận mình. Đơn trang nó thưa kiện thì

được cllàp. ,

Như' Cha hay là mọ, bỡi Sư lẫn hay là cuõng tl'í, có hán hay là

đồi chọn vật chi cho người khác, mà đển ày thiệt hai cho con cải,

thì người con không được kiện clla mẹ, song được phép kiện

người mua, cáo ràng nó đã dùng thê gạtgẫm, sự gian trá mà đạt

của cha mẹ mình.

,_ Khi nào người cha hay là ông nội còn Sông, thì người con

“khong được có vật chi là của riêng mình. Miểng là mình có cớ

chỉ chưng chắc ràng mình đã Ồ' riêng khác nhà Cha mc mình thì

mới được. `

Người cha, khi còn sông, thì là người chủ có cà quyển phép

trong của tồ phụ lưu lai. Như người con có có' hàng chắc chắn

rằng mình đã có vợ Ỗ' riêng, hay là có gia thê riêng, không Ồ'

chung với cha mẹ nữa, thì mới được gọi là của mình.

Theo luật Annam. người vợ chánh được phép gọi là mẹ chánh,

thông quàn các người con trong nhà, bàt kỷ là con dòng nào. còn

người vợ thủ' thì khác, được phép gọi là me của con ruột minh

mà thôi. Bỡi quyên phép ày nên khi người chõng qua đời, thì

người vợ chành được phép cai quàn và hường gia tài của chồng

.để lại; còn ng\1'ời “vợ thú' thì được phẩn nuôi cơm và căp dưỡng

độ thàn mà thôi.

Theo luật Annam, nợ của cha thì Con phải cllịu (phụ trái tů'

hnờn). Được dùng phép giam thàn là khi nào người mắc nợ trể

nài khòng giữ theo Sư mình giao buộc.

Trong các việc hộ mà trong dòng bà con kiện cùng nhau, thì

:phài chiêu cho quan tòa một cái tờ tông chỉ có làng thị nhận.

Trong việc thưa kiện điên thồ, thì tờ khai làm theo như tò'

,phúc bẩm chàng được thê mà chuẫn cllo hương-chức khòi làm

bồn sao địa-bộ. .

ll. -Theo luậtAnnam, người đờn bà hóa được” phép llường

-cůa cài thuộc vẽ gia tài của chóng, là khi nào còn kình thờ chông

mình, còn giũ' lây tên chông, còn phụng thò' chóng mình, dồ

quày ong hà bệu chông chịu tan chẽ theolẽ, nói tắt, khi nào mình,
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không ra khỏi vòng tôngmôn của chống minh đã quà đời. Khi

\ I Ã I \

người mẹ con song, thl người con không được có vật chỉ là của

riêng minh. Nêu như người con có Xin chia gia tài cha” cha đề

lại, thì gọi là thất hiêu cùng mẹ. '

Dâu biêt theo luật Annam thi người đờn bà hóa không lày Chông

khác được quyên phép mà hường cůa cài của chông đề lạiẹ́

Nhưng mà người đờn bà hóa được phép bản của ày, trong cơn

Căn kiêp. Nhưcó bán thì phải có trường tộc trong hà con

cho phép thì mới được.

Trừ' ra khi nào trường tộc không `có, hay là vàn mặt, hay là

trôn đi, t́lll người đờn bà hóa mới được phép bản củn cài.

Bỡi đó, khi ngu ời trường tộc khòng cho pllép, “thì bán không

đu“(_)'c; nên trường tộc chằng đặng phép mua điên thồ của kễ thů

hộ, haylà của mày người Còn nhò tuồi chưa thành nho-n. Vậy thi

khi nào nguời mẹ ruột lành bào thh theo phép cila cài cho con

còn nhổ tuồi có hủn vật chi cho trường tộc, mà ,khỏng có phép

thi sự hàn ày phải -hity ra như không. -

Khi người mc hóa cỏn Sông thì cũng như người cha còn Sông;

vậy thi người con khôngđược phép có vật clli gọi là của tư

riêng minh ; miềng là người con có cớ' cllưng chắc ràng minh có

vợ ờ tư riòng và nhà cữa cũng riêng, thì mới dễlllg. Người mẹ

chẵng đặng bán vật .chi cho con. N

Khi nào người con có bán vật chi, thì người mua và Xă-trường

thị nhận, p11l'libịtI`ácll Cú' vê tội hiệp nhau làm tờ đoạn mảiưái

phép, và về tội làm lậu quyên cha người mẹ. i

Theo luật Annam, người vọ' thú' (kê-mẫu) cũng như người vợ

chành (đíclrlnẵu) thì được gọi là vợ có cười theo phép (vợ-chinh).

Vậy thì người Vợ “thư cũng đưỌ'c hường, như hà vợ' chánh,

nhfrng huê lợi gia tài “cũa” cllông để lai; miềng là giũ' việc hóa

bụa thì mới được. Gùa ĩ`!_\j Chẵing đặng phàn chia mà bò phân

hường huê lợi của người vọ' thủ”, p -

Người mẹ ghề kêu là (kê-mẫu) cũng như người mụ kêu là

đích-mẫu. thi đêu có quyên hành trong mầy đưa con dòng chánh

cůà chổng m`lnh. g _

Mày ngu'ời con của hà \“(_)' (t́hủllll được phép Xin thàn quyên

hường huê lọ`i cùa người vợ thư, Sßllg phải chưng Chác rẳng

người vọ' thứ không có kính giữ' tang chê cho chông và lL_\i trái

phạm lộ theo phép 'lễ nghi.

“Luật Annam cho phép người đờn hà hóa từ nàng qU_\ểll ll1I(')`I`lg

trọn, hay là một phẩn gia lili, vàklli cỏn Sông thi (lu“Ọ'c phtì́p Chia

haylà giao đức Chà cài gia tài chổng (lề lại. “ 6

Q'
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Trong khi cư tang chê, thi nghiêm càm không cho chia gia tài,

và càc tờ chúc ngôn sẽ được thi hành sau khi màng tang phục.

Những người được cọng hường gia tài chung, như có khẩn

đàt kê cận đàt của cha mẹ đề lại chưa chia”, thì đàt ày thuộc vê

trong đàt gia tài và phài chia một lược với khi Cllia gia tài.

Người đờn hà hóa được hường huê lợi đàt của chõng để lai, thì

phải bào dưõ`ngtrong'nhà của chông mình đã qua đời trước,

phải tu bồ nhà cữa cho tủ' tê, phải lo phụng tư và phài làm một

bồn khai kể cho đà Các đô đạt và điên thô thuộc vê gia tài chông

mình đề lại. - “ .

lll. -- Luật Annam cho phép dùng vẽ việc pln_1ng tư, các thứ

cila cài, hoặc tràn, bô, ghe, ngưa, hoặc điên thồ nhà cữa. Những

vật thuộc vê phàn phụng tụ- thì kllông đưỌ'c bán, như làp phẩn

hương hòa thi phài khai với làng hay biêt. _

Như không có lời chúc ngôn hay là lở'i bàn nghị trong (lòng đòi,

thì phẫn hương hôa không được quà một phàn ăn của một người

con.

Đàng mà hào chũ-a gia tài, luật buộc phài tróng trụ đá có khắc

chữ huơng hóa nơi phân đàt nào thuộc vê huo'ng hóa, Ẳvà phải

thưa cùng làng Sô' tai hay ràng đã có lập phân hương hỏa, đặng

làng cai trong địa-hộ. Khi nào các lê luat ày không tuân đà thì

ngưô'i mua được gọi là có sự ngay thiệt mà không biêt ràng đàt

mua đã có tach phàn rôi. Vậy thì Sư bàn được gọi'là theo phép

và được đề y như vày. “Khi người Con quên bồn phàn mình mà

bản điển thồ hương hóa, thì luật cho phép mua đàt khác cũng Y

sào mẫu và y giá cà, mà trà lại thê C110 phẩn hương hóa, y như

lới người chúc ngôn định phân hương hỏa Sự định

người hường phàn hương hóa chàng phài là phàn vsư người

đờn hà góa, Sûllg trong bà con phài nhóm lại mà phàn định. -

Thco lu:Ĩ{t.AnnaIn quyên phép hường và cai quàn phàn hương

hóa thì có luật định phàn một cách nghiệm nhặt, và chàng đàng

sụ' cài S-ứa thú” tư định trong phàn ké nghiệp, trừ ra khi nào có

bàt lưc và Su' không xứng đang có CÓ' chắc chàng, phài IlhỎlll bà

con lại mà bàn luận mỗi khi muôn giao sụ' cai quàn phân hương'

hóa lai cho một ngưỎ`i nào trong ho mà khác là kè trong “dong

giòi đã định mà hường phàn hương hóa, vi chưng hàt lưc hay

là không Xứng đang đã có có' rô ràng. Nhưng mà trù* ra khi nào

giao phàn hương hòa lại cho kè được hưỏng thiệt thọ mà khi

trước nó côn àn niên nén phài thàn Sư cai quàn và Sư [lường

huc lợi, thì chàng càn gì phài nhóln bà con lại hàn nghị.
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Luật chuân phẫm llương hòa cho phía con trai dúng “lõ

tuồi. Người ăn phàn hương hòa phải gi quiìy tiên nhơn, khi

nào kè ăn phân hương hòa còn thiểu niên, chằng lo hổn phận

được, thì phải lựa một người cai quăn thê tạm đõ”.

Luật Annam gọi đờn bà thi bãt luật mà lo việc (lỗ quảy tiên nhơn.

Đờn bà Annam được Xen vào mà kiểm Sát trong việc cúng

kiên trong nhà và dỗ quày. Vậy thì đờn hà ,chằng đươcỉthê cho

người đờn Ông kê nghiệp mà ăn gia tĩli đặng đỗ quày một- mình

đặng. Vể quyển phép hường vh́cili quàn hương hòa thi luật đã

định một cách nghiêm nhặt.

Các tòa án cùng trong tông môn cũng không đưọc phép Sữa

cái phiên thú- kễ được hường gia tài, trù' ra khi nào kè được

hường nĩlo bãt lực hny là không xứng đáng có cớđů thì [nới được.

Khi nào người trường nam chi nào mẵlluật cho ăn phân hương

hồa không Xưng đáng giii' phẩn ày, tlli sự cai quần phân hương

hòa, phải giao đõ' cho người bà Con chỉ khác, vì bời người

trai thư trong chi ày con thơ âu, khi người trai thú' khôn lớn thì
được lầ̀lnll ăn phånhương hồn ày. Ạ -

Người trai chi ày chằng cãn gi phải nhóm trong (lòng bà con

lại mà bìm luận và khi nììo giao hương hỏa cho một người _bà

ọ̀on thuộc về chi khúc, vi khi clli Chánh bì́it lực và không Xứng

giũ' phãnhương hỏa ây, thì mới nhóm bầt con lại mà hàn nghị.

Các tòr̉ì được chiêu theo các khoàn dư trong luật Annam mà

phàn xů” đoán sụ' bĩtt lưc và không Xưng đáng người hường

phân hương hòa. Nhưng mà töẩt không được phép gizlo phân

hương hờn, cho ngưò-ivtrong họ mà khác chi, lăchi được hường

phân hươnghõa, Vi chi ày được phép phụng tư tiên nhơn mà thôi.

Lê luật vê quyền phép được hường tài vật để dùng về việc

phụng tư tiên nhơn, thi buộc “cho kẻ được ăn phân hương hờn,

phải có theo phép những bẳn bài vị tiên nhơn mộc chủ để lại, mà

noi theo đặng phụng tụ" tổ t́ỉênầ A ' ` i

Khi nào người được quyển ăn phân hương hỏa mà còn nhỏ,Vì tuồi

nòc thơ âu bầt lưc mà lo việc phụng tư, thì người con gái của ông

bà mà phụng tư Ẽly không được tranh dành phân hương hỏa ây cho

con trai minh, dẩu người con trai Ệly đũ lớn khôn thành nhơn.

Theo luật Annam, người đờn hãi khi có chông thì lia dòng bà con

minh mà nhập nhà phiu bên chõng ra ngoại tộc, thi con trai người

đờn bà ày lây họ khác họ IIl(),nên VẲIY không được phép có bản bài

vị tiên nhơn mộc chủ hẻn dòng giòi cội rõ của minh, vủ không Có

quêyn plnmg tư cũng nhu' người mẹ mình vậy. “
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¦g kế được ànlphãn hương hôa sẽ bị goi là không xưng

đủng và phài màt quyên cai quàn phàn ày, khi nào bị người ta

tịch kỷ diên thồ thuộc hưo'ng hóa mà hán giáo giá vì bời quên' cai

trong hộ ràngđàt thuộc vê phán hương hóa đề cúng quày.

Các hà con trong dong giồi được phép thu'a cùng bồn tộc ràng

người àn phán hưo'ng hỏa không xứng đáng, tllì không càn gi phải

có phép toa cho. Tòa được phep phê y lời nghị của hồnktộc mà thôi.

_ Người ăn phán- hươnghõa mà bán llay là` để bản phàn hương

hòa đi, thì phủi Xuàt tiên riêng mình mà mua dàt khác y như Sào

mẫu mà thê trà lại cho phán hương hóa y như khi mới lập phàn

hu'o'ng hóa ày vậy. . '

Khi trong dùng nàomà tuyệt không có con trai mà có Con gài,

thì những tài vật thuộc vê phụng tư phài trờ nên là của phù vân,

nêu như không có lập người con trai nào mà kê hậu vì “con gái

thì hàt lưc theo trong lê tê tụ- mà lo việc hưo'ng khói phụng thờ

đươc. “

Như trong việc tượng phan mà con gái lành đăt chia gọi là đăt

hưo'ng hôa và tuyệt tụ”, thì đàt ày cũng như các phán dàt khác

chia theo lệ thường, vậy thì được phép hán.

Đờn bà nào chông đã chêt mà không có con trai và giũ' sự hóa

bụa mình, ẹ̀thì đu'Ọ'c thê quyên cho chông và có trong họ làm

chứng, mà lựa mịt người nào đàng' mà nõi hậu cho mình.

Những hổn tộc trong đòng dòi con nhà nước nam, bãt càu ngôi

thú' nào, hoặc trai hay là gủi, thì chàng ai có quyên chiịtrong gia

tài đề lập hương hòa. Một jminh trai trường nam ,được hường

phàn ày mà thôi. Người đờn bà được phép thán của ày lai, như

cùa ày ra khỏi trong họ : cũng được phép Xin chia, khi của ày

trờ nên phù Ẹ̀vàn, vì hỡi pllỉa hên người trai là kễ được phép

hường phân hương hóa đã trôn biệt hêt, hay là Chêt hêt, không

có ai phụng tư tièn nhợn được nữa. Vậy thì những của đề dùng

việc pllụng tư hương khói thì phài lnàt bổn tánh riêng nó và

được phép hán. , _ `

Sư bản hương hóa được goi là theo phép là khi nào Sư lập

phân hương hóa ày có cai trong hộ đã làu năm làm và không có

tru đá khác chữ' hượng hỏa. _

Lời cai ra trong hộ đàt là đì́lt đề phụng tụt' mà sót Siêng, thì

không được đồ lỗi cho các hượng chức làng.

Hương-chức là người giũ' bộ địa và được phép ghi các lời cai

ày trong bộ là khi nào có người ta xin thi lnÓ'i được.

Su* bán phàn hương hòa sệ được gọi là theo phép, khi nào các

lệ buộc truyên _báo ịđịnh trong luật Annam (đt́ẽu thủ' 87) chưa

----cộ.-ï
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tuân đù. (Hoặc trông trụ đá trong điễn thồ, cai cước trong hộ)

và khi nào người muà thiệt tinh tllì́ được.

Khi có mô mà trong ruộng đàt thì chàng đàng gọi là một đàu để

thày clli rô ` cho người khác biêt đì́ìt ày thuộc vô,phàn

phụng tư. “ _

Khi nào thiêu các lệ huộc truyền báo đã định nơi đêu thú' 87

trong luật Annam (trông trụ đá và cai cước trong bộ ràng đã lập

phàn hường hỏa) thi được llli hành án tri huộc người mắc nợ.

Chàng đàng tịch kỷ những đõ đạt thuộc vê phàn phụng tư, là:

Lư-hượng, chưng đèn, cùng hàn và hàn thờ, khay cần ôc X8 củ”,

và_Các đô khác đề dùng mà phụng tụ” và.cúng quày tiên nhơn,

theo tục lệ Annam. #

Chàng đặng hiểu là đô để phụng tư, nhà cưa không có khắc

riêng và dê thày mà chi cho người khác rõ- ràng nhà “thuộc

phàn phụng tư, đàu có hỉm thở' ày đê trong nhà thì không đù

vì bàn thờ được hưng mà để trong nhà tùy theo Ý muôn.

Sư mài lai thục tài Sàng chi đề phụng tư tiên nhợn gọi là

phân hương hỏa, thì chàng phài là Sư cai quản phân ày, Song

thiệt là Sn” bản phàn ày. _

Đểu thứ' 87 íchi (iụ thứ nllưt) trong luật Annam, đày lưu Xú'

những kẻ nào hàn phàn hượng hồn, và sự bán đàt llượng hòa thi

thiệt là một cớ không Xưng đàng. `

Thuộc về tòa án nghị xů” quyệt người đứng hán không xứng

đang hường phàn hường hòa, Sollg trong dông hà con phài nhóm

lại mà chọn ngu ời đặng giao Sư cai quàn phàn ày, tùy [hoo ngôi

thú' định trong luật.

`b`ư mài lai thục tài Sàng thuộc Vê hượng hòa thì goi là việc

thàt lễ trong vê bồn phàn hiêu thào, và chi có' ràng người được

hường phàn hương hỏa, và phài tllàn quyên phép hường lại.

Khi nào sự hàt nghĩa cóý làm quá thê sự tinh cày, thì tòa được

xů' nó không Xứng đáng' và thàn quyôn cai quàn phàn hượng hỏa

của nó lai. 'l`l-ong Cợll như vày, thi thuộc vê hồn tộc phài lựa

rigu ời mà giao sự lllƒừllg tài Sàng thuộc vê hượng hờa.

Những đàt thuộc vê” phàn tuyệt tư, thi không được .bán và

cũng không được chia. Ay là đàt để mà phụng u_r. Như đàt

hương hờa, những đàt thuộc vê tuyệt tụ" plìẵti có tờ giày và có

tàm bia đá.

Phàn dường lào thì hường một đời lnà thôi, và đê mà bào

dường người đờn bà được phân ày trong khi già yêu. Người

(lờn bà àv được hườn” hân đó mà thôi. và khi t ua đời rôi thì
. Ồ J

phàn dưỡng lào phài măng và nhập vê gia tàl chung trong hộ.
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phân luận phiên, ,nghĩa là cho tha y phiên cùng nhau, mối

nguời trong họ mà hường tài vịt đe phụng t́l_l', hoặc như phàn

hương hõn, hoặc như phân tuyệt tư. _ ._

IV. -Theo lục Annam mà luật tòa trên tại Saigon lưu lại,

các n ười Con Sanh l'a m^t cha thì đănn jhéì lành nia tài đôn
k Ọ̀ 2 - Đ: l l Ð

phan Cùng nhau;

Tờ chúc nào không có hương-chức tronglàng thị, thì

phải hủy cũng như không. - “

Theo đều thú' 89 tron' luàt Annam khi Cha mẹ đã làm tờ
. ố - `. .

tương phân l`0l, và klli đã qua đời rôi, thì chang al được phép

làm tờ chia lại .

Khi người mẹ còn Sông, thì các người con không được phép

đòi phân ăn gia tài cùa cha mình. Người mẹ được hường huê

lợi các tài vật của chông để lai, mieng là khi nào người chông

không có để lời chúc ngôn lai, và khi người chõng _còn Sông

kllôngcó chia gia tài cho con cái.

'l`heo luật Annan] con đái cũn có hân ăn ia tài như con
_ ,Đ Ế P S

tral vậy.

Những đàt của người được hường gia tài tân khấn trong

lúc chưa chia gia thì cùng anh em mình, thì-chẳng phải là của riêng

minh, Songz phải nhập vô gia tài cha mẹ để lại.

Luật Annam không có phàn biệt quyên thê người con chanh

với ngu ời con tư nhiên có nhình, được lảnh phân gia tài.

Con nuôi thì đư c llé bào dưõ'n‹T và được Ồ' tronơ nhà
_ Ợ P P Ð . 1-›

mà t́llÕl.

Theo luật Annam bãt k" là con (lỏn nào hoăc là con donc thứ,
7 3 g . Ð

hoặc là con vợ hé. hoặc là con đâìv tớ lav Chil nhà Sanh ra thì
¡, ,, 7

deu được quyên phép cùngnhau trongisư hường gia tài cha mẹ

chủng nó đè lại. _ gầ “,.nø¡¬ ,

Anh em trai và chi em `a1 ha 'la nơười tha mặt cho mà'
_ . 8 Y. P Ynơu“o'l đó, đûu được hé ke nơlnệ cho anh em trai ha! là chị

Đ _ g . . P P È) P _

em gal minh đã qua đờ1,JIẩifl tuyệt hậu, hay là không người ke

hậu trai. Y p

Cá(;'tỜ“ tủ” con của người cha làm ra, được theo phép là khi

nào tò' ấy làm truớc mặt Các người lờn trong họ, và lại phải thưa

cùng h̉Ư'O'[“lg-CllỦ“C; rỗi làng phải làm tờ theo cách chắc chằn.

Cảc tờ chúc ngôn được theo phép là khi nào hương-Chức làng

có thị chưng vào, và phải có xã-trường kỷ tên và nhận con dàu

vào. Lại cũng phải có những người nào trong llọ hiệp làm tờ ày

ký tên vào mới được. , . -

5CỈQ
oj
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Tờ Cllúc ngôn nào không có hương-chức làng kỷ tên vao, thì

vhůy cũng như không, (lãn có hà con trong họ kỷ tèn cũng vậy.

Tờ chúc ngôn phải llůy cũng như không là khi nao người lảnh

phân chêt trước người lập tờ chúc ngôn.

Theo luật Annam tờ chúc ngòn phải hủy ra như không, khi nào

tờ ây cai làm ,năm nao, mà không dính ngày, đỉnh thảng. Khi

người lập tờ chúc ngôn S0 danh điềm chi trong tờ mà không có

hai người chứng thị chưng sự điểm chiãy và không có nhận con

đầu Xã-trường vao, thi cũng kễ như không vậy.

Khi nao chia gia tàit́trước mặt người trai trường nam nì́ỗi

nhảnh, thì các người khác được cọng hường gia tài ày không

được thưa kiện vt_1 chia,_đỏ, vi người trường nam mỗi nhánh

được phép thê mặt cho mày người con mỗi nhánh. “

Chẳng đặng phép chia gia tài trong khi để tang chề, phải đề

Chê trong ba năm cho Cha mẹ.

Chiêu theo đêu thư 8"2, khoàn thú' 2, trong luật Annam, không

được chia gia tai -trong lúc tang Chê, là khi nào sự không chia ây,

không có thiệt hại cho kè cọnghường gia tài của minh. Người

trường nam, được cai quàn của vị cập tương phân, miềng là

phải hày tò lại cho may người đặng ăn gia tàihiều biêt và đừng

có làm măt Sư xưng đáng “mình và đừng làm thiệt hai cho kè

được cọng hường gia tài với minh. “

Theo luật Annam, người cha khi còn Sanh tiên, được phép chia

của cho con. Sư chia ây được theo phép là khi nào làm tờ tương

phàn trước mặt bà con trong họ, và mỗi người lành phân minh

phải có ký tên nhận lành vào trong tờ.

Sư hai người anh em đứng dính chung trong địa-hộ những

điên thô của một gia tài mà ra, thì là một cớ chắc chắn rằng Sư

-chia gia tàiầă có chia rôi.

Các việc thưa kiện trong mây người được hường chung phân

gia tai, đêu phải thưa trong kỳ năm năm, kễ từ' ngày tương phàn

của cài.

Chiêu theo đến thú' 89 trong luật Annam, quá kỳ năm năm rôi,

sự chia gia tài đã chia cho những kẻ được hường, thi kè được

hường ây chằng đặng thưa kiện,nũ'a, dẫn mà Sư thưa ày không

có tò? giãy chi cũng vậy.

Chiêu theo điêu thú' 89 Chi đụ thứ nhứt, trong luật Annam, nêu

những của cài bị thưa kiện mà đã tương phân l`õi, thì các đơn

'thưa kiện về phân của cài ây, thi phải bãt đi, dầu. mà Sư tương

.phàn đã làm rôihay là làm rôi mà không có tờ giãy cũng vậy.
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Khi nào có bán của cài trong gia tài mà kè được hường còn nhò,

thì phẩi có trường tộc đụ' vào. _ ` ,

Những kễ được hường gia tài ày, khi lờn khôn được phép tranh

gia tài đăbán mà không có chủng nó (lư vào, thì “phài thôi tiên

mua lại cho người chi] mua bị thiệt hai.

Trong sự kiện thưa tranh đàt cita ông bà để lại, thì phài chiêu

cho quan tòa một tờ tông chi và một bồn Sao rút trong bộ có làng

nhận chắc chắn, vẻ bên bị kiện và vê vụ đàt tranh tụng.

libi chia gia tài, kễ đượclành phán chia không được đôi huê

lọ-i đàt ày Vì người được hường đã thàn mà bôi chê việc tôn hao

trông tia, đóng thuê Vụ và các Sư tồn hao mà làm _cho đàt ày trờ

nên có giá cao.

V. - Các tờ càm cô phải hày ra như không:

10 Là khi nào tờ ày không có làm trước mặt làng đặng làng thị

chưng chắc chằng ; 4

20 Là khi nào người chủ nợ không có chưng ràng người thiêu

nợ đã giao hàng khoàn cho minh. “

Theo luật Annam người chủ nợ năo“có đô thê thì gọi là người

mắc nợ mình đã bào lành không bán đô thê ày được. Các chù nợ

khác không được Xiôt tịch đỗ ày ; và lại được phép cước nơi bộ

ràng của ày đã thê cho minh làm chắc hay là tiễn huờn vôn nó

thiêu mình. Í

Khi nào hượng chức làng tịch kỷ và giáo giá bản đàt nàt́), là

khi chúng nó biêt ràng tờ giày hàng khoàn Sờ đàt ày đã thuộc Vê

tay người cho vay có thê chưng, thì hương chức không được

biêt đều ày.

Hường chức chàng hê khi nào được đem vô l)Ộ người có giày

hàng khoán mà thễ chỗ người chủ đàt đứng.

Theo luật Annam, sư thê chưng thì cho người cht́ñjợ một Sư

tiện chấctheo phép mà thôi, được bán của thê chưng ày mà

thôi hôi Sô bac thiêu mình. ±

Người chủ nợ có thề chưng chàng đặng làm Chil dô thê vì có

người mắc nợ không trà cho mình đặng, song khi làm tờ phải

giao huộc cho nhặt trong tò' rằng của sẽ thuộc về minh khi nào

đúng kỷ hẹn trong tờ mà không có trà nợ cho minh.

Chiêu theo đêu thứ 89 trong luật Annam, người chi] nợ có thê

chưng được quyển hường huê lợi đõ thê chưng, côn như mình

có muôn huờn vôn lại cho mình, thì phài Xin bản đô thê Chưng,

đó. Các chủ nợ khác không có thê chưng thì không được quyên

phép ày.
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nợ, là chủ đô mình thê, thì được k_Ỷ

thê ày, và trà dứt nợ mình, như trong

kỳ hạng đỏ người chủ nợ khòng thưa kiện chi, tlli ¬ tỳ như đã

chịu cho vay luôn, và lại được phép dùng huê lợi đõ thê cho

minh cãm giữ. i `

Qua kỳ 80 năm thì người bàn hay là con cháu người bản

không được chuộc điên thồ thê chưng' lại.

Luật buộc chuỘt trong kỳ 30 năm thi bày cho kễ cho vay có

thê chưng được nhờ mà thôi,.chớ bà cơn hay là kễ hường chung

một gia tài mà chuột lại, thì không được nhờ đêu ày.

Gácngười chủ nợ có thê chưng đù theo các thể lệ chắc chắn

(CÓ làng thị và có nhàn mộc Xì`l-trườmg) và có hàu nhựt ký vào

sổ tại dinh Tham-biện, tlli được phép ngăn” trờ các chủ nợ khúc.

Thê chưng một miêng đàt cho hai người thì luật Annam gọi là

bản ciiangười khác và cũng gọi như Sư gian vày.

luật trung quôc (Tàu) cũng chịu cho là sư giàn vê việc điên

tho. “

Khi thê chưng đàt nào, thì không được tương phàn đàt ày cho

đên khi nào trà tăt nợ thì mới (lược. i

Mỗi người được hường chung một gia tài, được phép chuột các

đàt Ông l)à để lại, mà khi chuột rôi phài đem vô đứng bô [ên chung

Bời vậy nên người thiêu

hang 80 năm m'à chuột dố

các người kê-nghiệp àn gia tài, hay là đem tén ông bà cũng được.

Kl Ñ A Q Ấ

li

của tổ

Vl.

hủy tò'

Các

một người trong mày người ,_ke-nghiẹp đứng chuột đàt

phụ, thì goi là trong llọ đứng chuột lại.

- Đàt tồ pllụ vị cập tương phàn mà có bản cho ai, thi phải

bán, trừ ra phân àn của người kê-nghiệp đứng bản mà thòi.

huê lọ'i đàt thi được gọi là hàng sự tôn hao mà trông tia,

cày cày đóng thuê vụ, công làm cho đàt trờ nôn thanh màu; vậy

thìkhông được phép buộc người được ăn huê lợi đàt ày trà

huê lợi lại cho các người kê-nghiệp.

Khi

chung

tài vật

lihi

người cha qua đời rổi thi con trai trường nam phải lày tén

trong họ mà đem các điên thồ vô địa bộ, và phài hiệp Các

làm của chung trong khi Còn để tang chê. À

'cha mẹ qua đời hêt rổi, kỳ hàng không đặng chia gia tài là

8 nàm. Các phàn đàt của một người kê-nghiệp tân khẩn gỉin một

hên đàt chưa chia thì phài nhập vê trong gia tài đàng Sau sẽ chia.

Các

trước

Khi

con trai được phép xin chuột tài Sàng chưa chia, mà khi

người cha đã câm cô. Í

nào đàt vl cập tương phân mà hán mãi lai thục cho ai, thi

mỗi người được hường chung gia tài được phép chuột lai, Song
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phải luận theo lời giao ước trong tờ mãi lai thục. Người mua mãi

lai thục chẳng đặng lày có' rằng những kễ bán không có Xin chuột

mà ngăn trờ không cllo kẻ kê-nghiệp gia tài chuột lai., và cũng

“không được giũ' phàn của người không Xin chuột lại cho mình, vì

I.

một người đứng chuột thì ty như có thay quyên cho mây người

kê-nglliộp khác. J

Con một dòng, bật kỷ trai hay là gai, thì chẵng cãn gì phải lo sọ

lời Xin mình sẽ bị bật, vì chiêu theo luật 80 nãm. Luật Annam

không có định kỳ hạn vẽ sụ” để chung gia tài tỗ phụ lưu lại.

Sụ' đề chung gia tài tồ phụ lưu ha, là đểu trůng phép trong dòng

dõi Annam, Sư vị cập tương phân, được để Ịâu dài, những

người được hường gia tài muôn chia gia tài thì chia, chớ không

có_.định kỳ bao làu.

Sư biên vào bộ vẽ nllững gia tài vị cập tương phận moi người

kê-nghiệp được đứng bộ, người này kê người kia, là bời trong
edòng đòi ưng thuận hay là hời người nao chêt. A

__._<ị_
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VÉ VIỆC TH] HÀNH ÁN TÒA

I. - Thế lệ phải giũ' cho được :tín thì hành tin tòa. ,

11.- - Hương chức Uà chức Uíệc cot' Uẽ U-iệỉ; thi' hành án tòa. 4

III. - Việc lr1.l_1/ên báo bổn án. .

IV. - Vỉệc phát mát' đỏ dl' (tịch (lược. “

` V. -Q-Sự' phát mãi (liên thổ.

VI. - Tiên phỉ công cho Các hương chức coi' uể Zjỉệc thí hành án.

VII. - Quí điển các khoản Uẽ Uiệc thi' hành án tòa.

VIII. - Phép lu-n 0:12”. `

l. - Các người chủ nọ' bãt kỳ la người bồn-quôc hay là người

Phương-đòng, khi muôn thi hành án tòa hay là àn t‹`)a trên Xử

người hồn-quôc hay là ngu ời Phương-đõngl, thì phài đên thưa

cùng quan Biện-lý hay la quan chánh tòa Sỏ' tại chổ mình Ờ, như

thuộc vê điên-thồ, thì phải chiêu một bổn án chánh và một hồn Sao

lục hằng chũ' quôc-ngũ' CÓ biên các điêu trong án hay án ììja trên,

còn thuộc vẽ việc người hay là việc di dịch,_ thì phãi chiêu hồn Sao

rủt trong an bằng chử Langsa phải có một bồn dịch ra chữ quôc

ngũ", có biên lời phải thì hành.

Lập tức quan Biện-lỷ hay là quan Chảnh-tòa phài gởi các tò' ây

cho hương chức làng nao người thiêu nợ)-_đặng mà thi hành.

Trong các tình nào không có tòa án, thì phài đên quan Tham-hiện

mà thưa, quan chủ tinh sẽ thay mặt cho quan tòa mì] thì hanh, và

như có sụ' khó chi trong việc thì hành án, thì quan Tham-hiện phải

nói cho quan tòa hay. ` “
. \

Il. - Có một mình hương chújc được thì hành án mà thôi.

Trong các làng, thì hương-hao hay là IIỘỈ trong làng, lành Các việc

truyên bàc án [òa cho hai đang tiên bị hay.

Trong cúc nơi ngoại chau-thành Sùi-gòn và Chợ-lớn thì Các chức

việc Sỏ' thuê ngoại nghạch có thể và các viên chú'c coi việc tuân

phòng, được phép coi việc giày tờ, trát tòa việc cho truyên háo, và

bản các đõ di dịch đặng mă lập tò' kiêt nhặn, và thi hành các chi dụ

đê hình án tòa và tòa trên, nói vê việc thuê ngoai nghach.

Khì nào người thiêu nợ không có tuân các viên quan chức ây

khiên bào, thì Các viên chức được phép giao cho làng bổn Sao rút
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co biên các điêu trong án, có quan lục-sự ky tên, và có quan Biện

lý phê vào, đàng mà thi hành bàn điển thô của kẻ thiêu nợ ày.

Ill. - Trong việc thi hành àn, thì truớc. phài giao cho kễ mắc

nợ [nột bồn quôc-ngũ” Sao rút trong án tòa xů' và thúc no phài tuân

theo pllép trong kỷ tàm bừa.

Hương chức phài làln giày vi hàng vẽ Sư đã giao Lin cho kễ à

và phải biên gành, đê ngày và kỷ tên ngoài lê hồn án cho chắc, và

phài giũ' hồn ày cho đến cùng chuyện.
Lời ngh! ngày 5 Septembre 18812, noi vế việc iiìỉlh̉ỉlllll án toa xů”

người hồnlquôc huộc phài truyên hào kễ hl thàt hay sự thi hành

án lý, hàng không thì án ày phài húy ra như khỏng.

Sụ' cho hay àn là phân sụ' của làng coi việc thi hành àn, phải vi

hàng rằng àn dà có truyên rao rôi. '

Các hương chức ày phài làm tờ kiêt hẩm trước mặt người

chứng mà Vl hàng ràng đã giao bôn Sao rút trong àn l'ôi.

Chàng đặng lày Cờ tô' chúc ngôn đề lại mà gọi là tờ chăc đặng.

. \

›

t́<

IV. -- Nêu trong k tác nợ không tuàn phép,

và nêu như nội trong l ỏng án haylà không

kêu an, và nêu chủ nợ có Xin, trong ha ngày kê đó, hương

chức phài lày Sô các đỗ di-dịch của nó và tịcll phuông nl|ũ'ng đô

ày hêt. Bằng trong lúc 'ày mànó có cllông àn hay là kêu án, túy

theo án ày đã Xú' cách khiêm diện hay là Xú' sợ. thì hương chức

phài đình vụ thì hành án, chờ cho tòa phàn Xử' lai.
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Yiệc chông án hay là kêu án, thì theo phép phài khai trong tở'

vi›bàng đà lập khi trao án, và phài gời tờ ày làp tưc cho quan

Tham-biện đàng có chạy cho quan Biện-ly. _

Khi lày Sồ những đõ (li-dịch thì phài có mặt kễ thiêu nợ và chủ

nợ; nhũ ng kễ ày, nêu biêt ký tên” thì phải ký vào Sồ. ,

Chú nợ nào đà kiệu thưa thì được phép chon nhà vuôn làng

Chồ phài tịch phuông đo, Inà ờ tạm, dàng khi làng có việc mà

cho hay; nêu no không chọn nơi nào khác trong làng, thi việc

kêu đòi haylà cho hay trong lúc thì àn, phài làm tại nhà vuôn ày.

Nêu đên giờ đã định tịch phuông, mà kề màc nợ cùng chủ nợ

cà hai không có mặt, thì hương chức phài đòi hai người làng

giên đôn mà làm chúng trong việc Biên-ky đô di-địch.

Hương chưc phải khai trong tờ vi-hàng những đồ trong nhà

kễ mắc nợ là những mon gi, và trị cho đúng giá “những đồ ày

đang là bao nhiêu. “
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Nêu giá những đồ ì́ịy không 5 đông, lại nêu như chủ nợ

không đành hao mua theo giá ày, thì hu'o'ng-chức chằng phải lày

Sồ làm chi, làm một là khai thì đã (lh. Ụ

Khi lày sồ rôi, thì hương chức. phải căp kè canh g'

được để cho kè đĩrbl tịch giữ lày.

Kě nào làng đã câp mà canh giữ những đô ày, khi có ai tra gan,

thì phải trình ra cho dll, bằng chì́lng đù, thì phài mắc tội y theo

điêu luật. ,

Chằng đ So cil
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h nhưng đo kc ra Sau n

nhưng kc hị tịch hận trong mình;

' 90 l\Tllũ'ng đo của chúng nỏ dùng mà làm nghê; '

80 Những đô vật liộu của chúng no ĩln trong một thán

40 Những giường chiêu của chúng nó năm ;

50 Những đố thò`.

Khi đã lày Sồ rôi, thì hư0'ng chức phải làm ha cái yêt thị mà

dáng, một cái tai nhà vuông làng, [nột cái tai nhà kờ hị tịch phuông,

một cái tại chọ' Ồ' gân; trong _Yêt-thị ày phài chi ngày, giờ, chổ,

cùng vật hỉm, tôn chi] nợ cùng tên kề hị tịcll phuông.

Yễt-thị phài đẽ chữ lớn trôn đâu như vảy: (Phát mũi theo phép

Tao dạg), và hưo'ng Chức nào viêt yêt-thị ày phài ký tên vào;

Khi đang yêt-thì it nữa đů tám bữa rôi, thì mỎ'i được hán.

llương chú'c phải lập giày vi-hàng về sự dáng yêt-thị và phài nói

đã dáng ngày nho.

Hề ai CỎ nhận những vật gì đã [ịch là cha lnình, thì được phép

chông chàng cho hán, mà phải làm khai C110 làng ít nữa trước ngày

định hán. Tới l)ữa hán, thì làng phải đem [rìnll trước tòa những

lá khai chông chằng cho bản cùng những đơn Xin lày đố ra làm

trong kỳ đã nói tru'ó'C.Nl]ưỌ'c hàng kễ chõng l)ị thậtl_\'“ thì phải phạt

trà tiên hõi thường cho chủ Xin phát mãi.

Nêu trong lúc thi hanh, mà tình cờ có một chủ nợ khác đên, thì

chằng phài đinh việc lai, những hương chức phài cho chủ DỌ"Ỉl§'

một tờ làm chứng rằng nó đã có lới, thì sau nó được-phép clliêu

giày tò' ày ra mà lẵnh phẩn chia trong tiển hán đô. “

Đèn ngày đã định hán, tllì huơng-chL'I'c: phải lo mà l Song

trước khi hủn phải kiểm Sát lại những đỗ giao cho kè gin giũ'

có” đù hay Chăng, nêu như có thiêu món gì, thì phải lập giày làm

chưng cùng tra gạn kẻ giữ đô ày, rôi thì làm phúc hẩm cllo quan

Tham-hiện rô.

g.

ăä

D
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Phai han theo gia đa trị trong S0 khai, hàng chang al chịu mua

Q r I f

theo giá ày, thì được đàu giá tuy y, ma moi một lân trả giii lên,

thì không được trà thập hơn /10 chiôm hạc.
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Hưo'ng-ChL'r(: phẩi lập tờ kiêt nhận về các việc chúng nó đã làm,

tính trừ' Các tiển Sồ' phí Xong xuôi rôi, thì giao “tiên bán con lại cho

chủ nọ- tl~ước mặt kè mắc nọ' hay là trước mặt hai người làm

chứng cũng đặng, trà cho đên tì́lt sô tiên thiêu, như kllộng có chủ

nọ' nào khác tranh phàn, _

Những giãy tò' vê việc ây và bồn án, đêu phẫi giao lai cho kẻ

bị tịch phuông, nêu tiên bím ra có đủ mà trâì tất sô cho chủ nợ;

bằng chằng đủ, thì giầy ãy phải giao lại cho chủ nợ. Chủ nợ phải

làm hiên lai cho làng vẽ những giãy tờ ày và vế tiên nó đã lãnh.

Nêu có nhìêukzhů nợ tranh chông, thì tiên hán_ra phải tủy theo

nợ 'nhiêu it mà cang theo phàn mà trả, chó' chằng có ai có thê nào

lăn hơn. Nêu như các chủ nọ' khỏng ưng thuận cùng nhau trong

việc chia tiên bán ra, thi hương-Chức phủi hào những kè ày (li

thưa trước tòa, khi tòa đã phân Xủ' củng CÓ lịnh tòa gới vẽ làng,

thì hương-chức khi đó mới được phàn phát [iên ày mà thôi.

'Trong thĩmh phô Saigon Vầ̀l Chợ-lớn các chức việc tuân phòng

làm Chức truởng tòa sẽ lãnh Các việc truƒ\ển háo thì hành các án

tòa ; Song vê sự đứng hủn Các đô vật liệu thì vê phân Comnìissaire

priseurḱlitỉ. CĨỨÌZỊÌ hán đân _(Ini) dưng hán y theo thể lệ đã dạy

trong lê luật đang ban hà-nh. ` '

V. - Khi kè mễit no' cớđiên. thồ gia sãn” nêu đã tru_\`ê`n háo
Ð?

cho nỏ hay án tòa Xủ' l'Ổi, mà nó không tuan pllép trong kỳ, tám

bữa, thì chủ nợ cũng được phép Xin tịch gia sắng no nữa.

llương-chủỉc phẳi làm một cái tờ kể diên thồ, xét giái hang

và lục trong hộ mà coi Sô hiệu lại cho chắc chắn ; phải đoi trong

chủ nợ và kè mắt nợ, cả hai đên mà thị trong việc ì́ly ; mà khi

chúng nó không đên, thì hương-chức cũng cớ việc mà lảm.

Khi việc ày Xong I`ôi, thì hương-chưc phải làm ba cái yêt thị mà

dáng như thể đã nói về việc tịch đô di-dịch trước nãy. “

Yêt thị 21)”, chằng những là phủi làm theo lệ huộc trước vê độ

đijdịcll, mà lai phải khai tờ rút trong hộ, điền thồ ày của ai,

tại đàu, động tây tớchí cần đì́lt nào, khi trước thuộc vể của ai,

ước Chừng (ÌưỌ'C mầy mẫu mấy Sào, trị giá là bao nhiêu. Khi

(lang yết thị rỗi phải lập tờ vi-bằng làm Chứng. Cách ba Inươi

y, thì mới được phép phát mãi. ,

“ Nêu nội trong lủc ày chỉ ngày phát mài, mà có ai tranh trồ' vẽ

của ì́ly là của mình, tllìẵ phải đình việc cho_đên khi tòa Xem Xét lại.

_ Bàng như chẵng có đêu gì ngăn trớ, thì được phép bản theo

giá chủ nọ' ra giá hán cũng đưỌ'c, hay là không có chủ nợ, thì

hưo'ng-Chức làng ra gia cũng được.
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Nêu như không ai chiu mua giá ày, thi phài đàu giá tùy y ; mà

mỗi làn càt giá lên, thi chàng đặng trà ít hơn một đổƒlẵ hạc- _

Khi trong làng eo phát mài, thì pl)ép đàu giá phải đành trong.

Mỗi giá đàu thì I`a hiệu linh một tiêng trông, 5 phút đorig hŕ) đanh

một tiêng, khi đà đành đủ ha tiêng rôi mà không. có đì́ìlì́ gm

lên, thì xů” cho kô đã đàu cao hơn được, mà phai tra 'tien mì́ềt́-x

Ai Chàng có thê trà được, mà chịu lanh mua thi phài phat_tu` 5

bữa, và phải phạt vậtllr 1 đông cho tới Sđông bạc, và Cóưklll con

phài phật tiển bôi thường nữa. Phàn phat ày, tòa hộ`chleu' theo

giày khai cúa làng mà phat. Khi hương-chức đã lập giay k,ha1l"àng

kè đàu giá không có mà trà, rôi thi bàt phép đàu già tr`ưo'c đt va

phài đàu giá lai_Cho nghiêm chinh. Nhưng vậy, nêu chu nợ đanh

cho người đú-ng bào lành cho t́kè mua, hay là đành _cho ke tra

được, thì cũng đặng phép chông không cho đàu già, lal. I

Tờ phát mài gia Sàn phài làln theo phép. Kề mac nợ phài giao

cho kè muà (lặng những giày đàt, hàng chàng giao thì phải có lộìa

Giày khai vê việc đàu giaphài pao vào Sô tại dinh Tham-hiện y

't́u nơhi vě việc vào So.

uuiẵlìliuiiàdđẵng yạếtn̉tliị rôi, thilkỏ mắc nợ không hđậng _tùy y lnìỉnlli

Ê ^' U' Sàn nêu nơười chu nợ khôn” ưu t uận, trù' ra ỉ 1
iinód Ðtlrr̉ii chô Chil nt; cho Xong thì mớiðđặngẵnà tllôi. Người chủ

nợ tL“Lẫ~ớc khi thưa kiện, phải biêt cúa ày có căm Cô cho aikhủn,,

bằng có thi chủ nợ phài tùy theo luật Lan -

Nêu kè màc nợ không giữ theo lệ à ` án gia Sàn minh, tlli

- 4 I.ph'l`liẽ[ilđi):iÌn được sẽ chia ra như đã nói trước này Vẻ đô di-dịch.

Án phát mài được thay vi tờ thị cho kè mua, Song buộc chủ

mua phài đem àn bàn ày vào So.

Càc chức việc tuàn phòng lành làm chức trường tòa mà truyên

rao các án ly, giày tờ trong càc làng ; phàn Sư ày khi trước đã

giao cho hưfrng-chú“c làng- lo. 1 V `

Nêu khôn có đểu gitrắc tro”, tl]i tiển bàn ra-, vô phàn chù nợ

cho đên tàt O tiên cho vay; nhược bàng có đểu tranh trờ, thì

hư0'ng-chức phài đề dành tiển ban đặng cho đên khi toa phàn

xử' lai, và phài đang tiện ày vào kho [hàu trư mà đợi lịnh tòa.

Nghiêm càm chàng cho hương-chức c1`lng các quan thị sự

trong việc phát mài, (lưng cài mà mua hay là .cho kẻ khác mua

những đô tịch [.)llUỎllg thô cho minh. Ile có đàu giá như vậy thì

phải hàt đi, mà lai côn phải bị bôi thường cho chu qợ nữa.

Vẽ thuê ngoai ngach, như đàng bị àn qó ngàn tro' không cho

hu,0.ng-c|u'['c hàn điện thô, [lli phài hán truớc tỏa hộ; phải làm

Q
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:PQ5' ơ':.<'E1tờ kiêt hàm khai điên thồ phải hán ày ra thể nào, đứng l

làng nào, Sào mẫu hao nhiêu, phải giáng yẽt thị trong kỳ,80 n

và phải định ngày phát mài.
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Vl. --V tờlàm theo phép đã nói trước này thì

hương-chức cùn nan thị Sư coi vě việc ày được ăn tiên

công định ra Sa

10 Tiên _lày iày vi hàng vể việc cho hay án . . .

20 Tiến lày S Ổ di-dịch, hoặc lày hàn đg. . . . . .

30 Tiên lập giày khai khiêm vật. . . _ . . _ . . . . , . .

40 Tiên lập giày vi-hàng vě việc kêu nài các chủ

nợ, các kè tranh cllồng.........,.... 0 Q0

5” Tiên viêt yêt thị và giáng yêt thị ày. .. . . . . , 0 80

60 Tiên lập giãy vi-hàng về \'lỘC`gỈỉ'lO giá. . . . . . . 0 20

h̉ Lại trong tiên đã hán ra thì hương-chú“c được phép lày 5

phàn trong 100, vẽ Sư phát mài đô di-dịcll được (nltlr bàn, ghẽ,

ì́ján Uáql), còn vê sự phát mài đô không di-dịch được (như gía

sắng oán nân), thi hương chức được phép lày 9 phàn trong 100

vể 500 đông hac đâu, 1 phán vẽ 500 động hao sau, và nữa phân

trong 100 vê Sô bac Sau nữa. '

Tiên Sờ phi vê việc canh giữ, mỗi ngày là. . O áỉộ 10

Các thú' tiên Sờ phí nói trước nãy vê phân chủ nợ phài chịu,

hương chức được phép bắt chủ nọ' trã tiên ày trước, mà cũng có

lè để Sau mà lày trong [iên hán trước khi phàn chia.

Vll. - Khi nào hương chức tl]i hành án mà bán giẳlo mãi điên

thồ gia Sàng trước khi truyên háo hồn án, thì Sư hán ì́ly phài hủy

đi ra như không. “

Cũng y như cácithồ lệ định trong đêu thư 84 lời nghị ngày 5

Septemhre 188%, càm hương chức không cho đàu giá mua điên thồ

gia Sàng bán trước mặt mìnll ; l:_I_i cũng nghiêm càm hương chức

khi nào chúng nó lành coi vụ thi hành án, thì không được phép

mua đô của người màc nợ.

Người hương chức nào coi việc thi hành án hán đồ của kễ mắc

nợ, như có mua vật clli cho con mình, thì Sư mua ày phải hủy di.

Bởi vi đã có lời nghị ngày 5 Septembre 1889. càm đên ày. V

Lời nghị ngày 5 Septcmhre ISSÊ có định các thể lệ vê VL_1 thi hành

án ly xit' người hồn-quôc. Như các thể lệ ày đã có tuân dh, thì

mới gội là án đã thi hành. Nều có lruyển háo cho người nào hay

án tòa mà thiều các thề lệ ày, thì người ày (IU“Ọ'(3 phép kêu nài
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răng không ai truyên bào án cho mình hay, và chằng đặng gọỉlà

nó đã chiu thi hành án lý mà phãi truyên băo cho nỏ hay.

Như hương chức có hay trước ngày phát mãi rằng điên thô

gia sàng đã có người khác xin-tịch xiêt rôi, mà còn phát mãi gia

Săng điên thổ ây, thì sụ' bản phải hủy đi. T

Những hương chức nào có tịch' ky điên thổ của ai mà có lãm

lỗi có có' thì phải bị trách cứ.

Vlll. - Những kè mắc phép tòa câm không đặng ra khỏi hat

chủng nó đã chọn hay là tòa đã chi cho chúng nó Ờ, mà không

có phép quan Thượng-thơ hay là quan Tham-hiện sở tại cho.

Khi chủng nó tới làng chúng nó phài Ỗ”, thì nội trong *24 giòh̉phăi

đên trình điện cùng thôn” trường làng.
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ĐOẠN THỬ XIV

VÉ BỘ ÐỜI

I. - Chức 'Diệc coi bộ đờt́.

II. - Bộ đời. . '

III. - Bộ sanh.

IV. -- Bộ hôn thú, phép cưới cùng phép để bó.

Ý. - Bộ tử. ~ .

VIN- Vẻ sự nuôi' làm con; - Ra riêng cà phép câm không

cho Ỗ”.

VII. - Qui điẽu và thể lệ oé bộ đời.

l. -- Trong làng chức việc coi bộ đời là phận Sư của chành lục

bộ, có phó luc bộ giúp đỡ, chánh lục hộ là chức trách trọng, cũng

đứng vào hàng hương chức lớn, nhưng [mà không được dư nghị”

vào bàu hội-tế.

Các hương chức không biêt chữ quôc-ngữ cho đú dùng, thi'

không được cữ làm chánh lục bộ. Các chức việc coi bộ đời không

được phép mướn ai ký tên haylà làm tờ bộ đời giùm cho minh.

Các tờ bộ đời làm như vậy, thi phải húy đi ra như không. Chức

việc coi bộ đời, thì có bàn hội-tê trạch ců-, mà phải có quan Tham-›

biện phê chuẩn thì mới được.

Hễ trong làng có việc sanh, từ, hôn-thú, thì chức việc coi hộ

đời phài tra hôi cho biêt. Các chức việc ày sẽ bị trách cú' nêu bộ

đời không có dình giữ tů' tê.

Theo tục lệ chữ (( Trí D là chữ nhu'ờng"đề cho các hàng quan,

vậy những chức việc coi bộ đời không được phép _để trước chủ-c.

mình chủ' (( Chánh-tri. Phó-tra' ».

ll. - Trong mỗi làng đêu phài làm bộ chứng vể sư sanh, tů;

hôn-thú cho các người bôn-quôc cùng các người Phuơng-đông.

Vê sự sanh, từ, hôn-thú trong môi làng, đêu phải có một cuôn bộ

riêng. V _
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Các bộ ày phải có Ông làm đâu tòa đta phận đặt Sô hiệu cho chữ

ky tên giáp lai, và giao cho chức việc coi bộ đời giữ. Chức việc ày

có bàn hội-tê cứ đặt mà phài có quan Tham-hiện phê chuẩn mới

được. Hễ trong làng có việc sanh, từ, hôn-thủ. thì chức việc coi

bộ đời phải tra hòi cho biêt, chức việc ày phài bị trách cứ, nêu

bộ Sồ không được dình giữ từ tê sạch sẽ.

Bộ đêu phải làm hai bồn, làm ra hai hàng. Một hàng thì in chữ

quôc-ngữ, các chỗ chừa ra tráng thì đề cho chức việc coi hộ đời

hiên vào ; còn một hàng thì đã dịch ra tiêng Langsa.

Trong mỗi tháng, cứ mười ngày đâu, thì chức việc coi hộ đời

phãi Sao một bồn chắc chăn vê mỗi tờ Sanh, tứ, hôn thú mình đã

đem vào bộ nội tháng trước mà gời cho phòng lục-Su” trong

địa-phận, trong hồn Sao ây chức việc phải kỷ tên lai phàicỏ hai

người hương chức nhận thiệt.

Quan Biện-lý xem coi các hổn sao ày như có phài sứa lại, thì

người đay phải Sữa. Trong mỗi một năm tới ngày 31 (lécembre thì

khóa Sồ lại; nội tháng janvier kê đỏ, phải gời một bồn cho phòng

lục-Sưtòa địa-phận. Những tờ Sao cùa các chức việc coi bộ đời

gời trong mỗi tháng đêu phải đề dính theo bồn ày; còn một hổn

thì đề tại nhà hội làng.

Hễ ai phải buộc y theo các điêu Sau này, là huộc phải làm khai

Sanh, khai tứ, khai hôn-thú, không có lè chi mà kiêu, mà bò đi hay

là trể nài không nghi tới Sư làm khai, thì phài phạt tiên từ 5 quan

cho tới 50 quan, hoặc còn phài cú- theo điêu 246 trong luật hình

mà trờng tội..

Hề ai cô Ý mà làm hay là đề cho người ta làm khai gian cho

chức việc coi hộ đời, hoặc mình biêt mà khai gian dôi thiêu thôn

không đặngchàc chấn, thì phải phat tủ tủ' 6 tháng cho tới 2 năm,

lại phải phạt vạ tiên tir 500 cho lới 2,000 quan tiên tây.

Hề chức việc nào coi bộ đời không lo giữ, làm hư, bôi cãi,

hoặc làm màt bộ đời, hoặc khi có sanh, tứ; hôn-thú mình đã biêt

mà trề nài mà không đem vào hộ, lại phân mình đã giũ' hộ mà

để cho người ta bôi cãi cùng phá sô, thì phài phạt tiển tứ 500

cho tới 2.000 quan, lại phàiphạt tù từ 6 tháng chotới Q năm, mà

lại còn phải phạt tội nặng y theo hình luật;

Hễ chức việc coi hộ đời vãng mặt, hoặc mắt ngăn trờ sụ' gì,

thì việc giữ bộ giao cho chủ-c việc phụ đã có quan Tông-thông

cứ định ra. Chức việc phụ ày cũng phãi giữ theo một lệ buộc

cùng phải phạt một thê y như chức việc coi bộ (lời vậy.

_ Hê khi có khai sanh, tů”, hôn-thủ, thì phải có mặt hai người

làm chứng. Trong giây khai phải khai tên họ, tuồi tác, chổ Ổ'
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cùng nghê nghiệp các người ày, cũng một “lượt với người

lim khai. .

Những sồ hộ đề tại phòng lục Sư đêu làm chứng chắc chẳn

trước mặt quan, trứ ra khi có điêu gì khác chông-lý, thì mới

không cứ. Hệ ai có xin sao luc bộ thì sẽ Sao mà phát cho, nhưng

vậy phải đóng tiển y theo lệ quan Thông-đôc chuẩn định.

Các chức việc coi bộ đời cũng được sao rút trong bộ mà phát

cho người ta. Giày sao rút ày chức việc coi bộ đời cùng hai

người hương chức phải kỷ tén vào. “

Ill. - Hễ trong làng có ai sanh ra, thì trong tám bữa phài làm

lời khai.

Con nit sanh ra phải đem tới trình cho chức việc coi bộ đời,

hoặc đem tại phông việc bộ đời, hàng như có đau ôm, thì phải

trình lai nhà sanh đè nó. Như phài tới nhà sanh đế, thì chức việc

phài đem hộ Sanh cùng phãi hiên các lời khai báo tại đỏ tức thì.

Vê sự khai sanh như có người cha, thì người cha phải khai;

như người cha không có mặt hay là phài trờ đương việc gì, hoặc

mẹ nó không có chõng theo phép cười hôi, thì những người có

hõi mặt sanh đè. hoặc những kè Ờ một nhà với người sanh đẽ,

hoặc kèồ' gân, đêu phải làm khai.

Những thây dưỡng bịnh và chường đàu hôn-quôc giúp việc

trong các tinh, phài lành phan sư coi xét các sụ' sanh trong mày

chổ thì tư lớn, và phải hảo cha mẹ người sanh khai trong bộ đời.

Các quan Tham-hiện phài ra lịnh truyên dạy kiềm sát việc Sanh

đề cho chính chẳng. ệ 4 '

Hễ khi có Sanh đề tại nhà-thương, tại khám-đường, hoặc tại

chổ chung nào khác, thì các người Cai-quàn, hoặc quan Tham

hiện đêu phài làm khai theo phép.

Hễ ai gặp một đứa con nít mới sanh bị người ta bố thì phài

đem nó cúng áo quân đổ đạo nó mà giao cho chức việc “coi hộ

đời Ỗ' tại làng cùng phải khai hêt mọi đêu là gặp nó khi nào, bô

tại chô nào.

Trong bộ sanh phài cai ra đứa con nit đó mày tuôi, trai hay là

gái phài đặt tên nó tức thì.

Trong tò' sanh, phải biên ngày sanh mỗi đứa con nít, phải biên

nó là trai hay là gái, cho nó tên họ gì, lại hiên tên họ, chô Ỗ' cùng

nghê nghiệp cha mẹ nó. cũng phài biên vê sụ" đứa con nít ày là

hỡi dòng chảnh hay là đòng thứ mà Sanh ra. Vê những con nit

Sanh ra không có phép hôn-thủ, thì phài biên tên họ mę nó mà thôi.

IrP-.-.?....- _.. _¬-. _



-401

Vê sư khai Sanh một đứa Con nit vôn là Con̉. người bổn-hạt

chịu bộ Lang-sa; Sanh ra ờ ngoài địa-phận Lang-Sa, thi khi trồ'

vê địa-phận Lang-Sa, trong tám ngày, lại như đã vê nội trong năm

sanh đè, thì cha hay là mẹ nó phải làm khai cho chức việc Coi bộ

đời tại làng Cha mẹ nó ờ. Khi ày phài đem lời khai vào bộ.

Một đứa con nít vôn cha mẹ nó là người Lang-Sa. sinh ngoài

địa-phàn Làng-Sa, ngoại trứ khoàn nói trước nãy, phài biên vào

bộ riêng đề tại Tòa Saigon, là khi có giày biên-hàng các kè chính

có quyến phép” ờ tại chổ nó sinh đè làm chứng. ì

Nói vê người bổn-quôc sanh ra trước nàm 187% thì không có

bộ đời; vậy hương-chức làng Sờ tại chúng nó phải làm một tờ
thị nhận chắc chắn mà thay vì tờ bộ đời cho người ày. ì

IV. -Hě khi có tính cười vọ' lày chông, cùng đã nhứt định

ngày làm lê cưới, thì mỗi người lo việc cưới hòi cà bên trai bén

gái, vôn là ch`ů-hôn, đêu phài cho chức' việc coi bộ đời ờ tại chổ

đàng trai hay là đàng gái ờ, chính là bên mình làm chủ hòn, biêt

trước. Kê làm mai dong cũng phài báo cho chức việc coi bộ đời

Ỗ' tại làng người gài biêt trước.

Trong giày khai phải biên đủ tèn, llọ, tuồi tác Cùng là chổ nào.

Hai bên nam “m'r, là một, cha mẹ hai hên nam llứ, là hai

(như trong cha mẹ có ai chết thì phải ghi cho Ijt́ế́t); Ilgười lo việc

cước hòi Cà bên trai bên gái, là ba; mai nhơn là bôn.

Nhưng vậy phải cai rõ Cưới vọ' chính hay là vợ thú”.

Các lời khai ày phải biên vào một cuôn bộ riêng(hộ khat' hỏn-thú).

Nhũ-ng lời ngườita khai ythễ lệ ,ưướỏ nãy, đêu phải ghi liên

vào trong một cài hàng đản tại cữa phòng việc hộ đời cũng để đó

nội trong tàm bữa. Mãn kỳ 'ày rôi. thì mới được làm lễ Cưới

nhứt định.

Nội ngày làm lẻ cưới nhứt định tại nhà gái, hoặc trong ba ngày

kê đó, chính chàng rẽ hoặc là các kê làm chủ-hôn đêu phải làm

cái khai khác ; chức việc coi bộ đời phải _hiệp theo các việc hay

biêt trước mà bỉênsang qua bộ hôn-thú ; trong lời khai ây Chức

việc Coi bộ đời phải biều vợ chống mời, cha mẹ hài bên còn Sông

cũng là những ngưòi làm chủ-hòn, mai-đong, đến phài kỷ tên

vào. Cũng một khi ày, Chức việc Coi bộ đời phài ký tên cùng đóng
con dàu làng liến. ì

Hễ khi cưới hõi mà không có mai-nhơn, thì phàighi vào trong

sồ hộn-thú cho biêt. Khi ày, những sự khai báo mai nhơn phải

làm, đến phủ cho người lo việc cười hòi đànggái phải khai cho

chức việc coi bộ đời. ỳ
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Hai bên nam nữ' được tới trước mặt chức việc coi bộ đời cùng

xin người lo việc cưới hồi y theo điêu 75. 76 và 165 'trong luật

hộ, là khitđă có rao việc theo luật rối. Khi ây, các người ày; đêu

phải tuân y các thể lệ trong điêu 147.

Người bồn hat nào làm lẽ “cưới ngoài địa phận Lang-sa, đêu

khi trò' vê được ba tháng rôi, thì phải làm khai cho chức việc coi

bộ đời tại làng minh ờ; lời khai ây phải đem vào bộ riêng người

khai cùng vợ người khai đêu phải kỷ tên. `

Muôn cho chắc chắc trong việc cưới hồi, thì làm sao cũng phải

tùy theo phong tục mà làm lẻ phép. Hê khi hai hên không bò lệ

phép riêng minh, muôn cưởi hồi trước mật hương-chức coi vẽ bộ

đời tại chổ bèn nào Ỗ”, thì việc cưới hòi sẽ làm giữa phòng việc

bộ đời.

Chức việc coi bộ đời, trước hêt phài rao cho người ta biềt các

giầy lá thuộc vê hai bên cưới hồi, rôi thi kêu hai bên tới cho có

mật cha mẹ, vì phài có cha mẹ ưng thuận, nêu có mai-dong, thi

đòi mai-dong, hoặc đòi hai người hươngchức, Cùng hòi Ý hai bên

có qu)êt muôn làm vợ chông với nhau chăng; nhu' hai bên trà

lời quà quyêt chịu, thi sẽ chiêu luật m_à định cho hai bên phôi hiệp

cùng nhau. “ ~

Chức việc coi bộ đời, khi biêt đàng nào có (linh đãp đôi bạn

trước cùng có cười hòi theo phép, thì chằng nên thàn những lời

khai vê sự cưới hồi lân thứ hai, mà khòng có có- chi làm chứng

vê sư đã dứt đòi bạn trước. “ ộ

Muôn cho thành phép cưới, thì phải giữ những điêu Sau nây,]à :

v 10 Trai phài được 16 tuổi. gái được 14 tuồi Sập lén.

Q0 Hai bên nam nữ phài đành ưng lầy nhau, và phài có cha mẹ

i

-ưng thuận : _

30 Như chẳng còn dinh đôi bạn nào trước.

Cằm những người sau này, chằng cho làm đôi bạn cùng nhau :

10 Là anh em, chỉ em, đâu bỡi một cha một mệ hay là không

phài một cha một mẹ mà Sanh ra, các người bà con trong một đời

cũng vậy. _

. 20 Là anh, em, chị, em với cha với mẹ, hay là với Ông;

30 Là những hà con, con cô, con cậu, con chú, Con bát, cho tới

ạáu đời ;

41° Những người hà con bỡi một gôc, đông một họ cùng nhau.

Vẽ hai điêu sau là điểu thứ 8, thứ 4, thì được phép Xin quan
Thông-đôc chuẩn. i

Chức việc coi bộ đời biêt việc mà chịu cho người ta làm lẽ

cưới, hoặc chịu đam việc cưới hồi vào hộ, trong khi có đêu ngăn

ỉi
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ätrờ, là như chưa đên tuồi, là như vợ-chông không ưng, hoặc cha

mẹ không ưng, hoặc có nhiêu vợ, hoặc là bà con thàn thích mà

lày nhan, thì phải phạt tiên tủ' 500 quan sàp xuông, cùng phài phạt

tù, từ 8 tháng cho tới một năm.

Gòn “vẽ phép đề bô vợ chông, thì trước phải làm giày mà khai

-về những của cài tiên bao chúng nó ; rôi hai người hương-chức

phài đem chúng nó tới tòa, khi ày quan chánh tòa sẽ tùy theo việc

mà khuyên nói. Cách ha tháng vợ chõng đi với hai người hương

chức tới mà trình điện cùng quan chánh tòa cho được kêu xin một

lãn nữa.

Hê khi có việc để hô mà có án xứ chăc chẳn rôi thì ông Biện

lỷ sẽ' gời án cho chức việccoi bộ đới chính chổ đã khai hôn-thú,

cho chức việc ày ghi việc đề bô 'ày ngoài lê hộ hôn-thủ.

V. - Hê trong làng có ai chêt thì hạn cho ba ngày phải báo cho

chức việc coi bộ đời làm giày y theo lời khai có mặt hai “người

làm chứng phài lưa trong hà con gân, hoặc kề ờ gân người chêt ày.

Hê có ai chêt tại nhà “thu-ơng, tại khám đường, hoặc tại sờ nào

khác, thì quan Cai quàn, hay là quan Tham-hiện làm lời khai.

Hẽ có chôn càt thì phài có chức việc coi bộ đời, hoặc chức việc

nào khác có quan Thông-đôc định ra, cho giày phép thong thã,

chằng phài chịu tiên, rôi mới được chôn c'àt.“Các chức việc ày

phài đi tới nơi người chêt cho “được làm chứng vê sư chêt, sau khi

-đã chêt đặng 12giờ rối, lại còn phài giũ' theo việc trong thể lệ

định, rôi mới được cho giây phép. “

Có những giày phép vê phân các chức việc riêng phân phát, cứ

trong 48 giờ sẽ giao cho chức việc coi bộ đời gình giũ' và găm

theo trong bộ.

Như ai gặp cái thây chêt, thì phải cáo báo lập tức cho chức việc

coi bộ đời hay; chức việc ày phài tới chổ mà hôi căng do tên họ

,người chẽt rôi, cũng phài ghi các đêu 'ày vào bộ tủ”.

Chức việc coi bộ đời phài biều người ta chôn xác ây. Nhưng

-vậy nêu có vit tích gì làm chứng sư chêt oan, chêt đứ, thì chức

-việc coibộ đời phài cho quan Tham-hiện hay tức thì. Khi ày phải

có phép quan Tham-biện cho thì mới được chôn(

Trong tớ khai từ, phãi kể tên họ, nghê nghiệp cũng chỗ ỡ

người chẽt, lại phải biên chêt ngày _nào. Như có lè làm được

cũng chi ngày Sanh và chõ sanh người chêt, cùng tên cha me nó.

.Vl.- Vê Sư nuôi con nuôi, thì người đứng nuôi, người chịu nuôi

như đã đên tuồi khôn, cũng bà con trong nhà, chính là người

Ự
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phải _có ưng chịu trước mặt hai người hương chức, phài làm

khai cũng chức việc coi bộ đời chính chô người đứng nuôi. Chức

việc coi bộ đời phải gời giày khai ày cho quan Biện-lý.

Các tờ nuôi con nuôi phải có làng nhận thị chắc chân, và chàng

hê khi nào lày cớ chúc ngôn mà làm chăc trong việc con nuôi được.

Cách ba tháng phài ghi việc nuôi con nuôi trong số sanh chính

chổ người đứng nuôi ờ lại ghi vào lê giày khai Sanh ngir̉ời chịu

nuôi.

Hề khi người chịu nuôi trờ vê dòng họ minh, thì phài làm

một cái khai cho chức việc coi hộ đời chính chô minh Ồ”. “

Sư nuôi con nuôi sẽ trờ nhú-t định, nêu người chiu nuôi đã

được tuổi khôn lớn rổi, thì trong năm kê đó phài nhứt tinh vê Sư

mình chịu làm con nuôi. Như trong năm ày mà nó không làm

khai trước mặt hai nguời hương chức, cũng chức việc coi bộ

đới tại chô nỏ ờ cho được bô phép, thì phép làm Con nuôi ày

hóa ra chăc chàn. Lời khai ày phải biên vàoịlê giày khai làm

con nuôi. ị

Vê phép hào thù, thì hoặc người cha còn Sông, hoặc người vợ

chánh còn Sông mà không cãi già, “đên được lập giày. chúc ngôn,

hoặc y theo lời khai trước mặt cai-tồng, hay là thôn-trường là kễ

có quyên thàn khai ày, mà chi định một người nào lành phép gìn.

giữ bảo thù cho mày đứa con còn nhô tuồi.

Hội nghị Sư thàn tộc đặt ra cho những con trê, thì có cai-tông,

hoặc một người hương chức làng, một người trường-tộc cũng

ba người bà con bên nội mà phải lựa trong bà con gân hơn hêt,

ô' gân chổ lập phép bào thů. Như không có bà -con, thì°sẽ mời

các hương chức, hoặc mời các hàng hữu trong vông bà con. Sô

các người nhóm tinh ày, trứ cai-tồng ra, không được quá 6 người..

Hội thàn nhơn ày buộc phải nhỏm.

việc thình mời nhóm hội thàn nhơn thì Phú cho một người

hương chức lãnh, phài kỷhęn cho vứa chứng. Các người trong

hơi thàn nhơn nhỏm tính ày phải tời cho có, mặt, hàng chẳng

nhóm, thì phài phạt 10 quan. Như có cớ kiêu thôi thì mới được

khõi phạt. ị

Trong lúc lành việc bào thủ được 10 ngày, thì phài có một

hương chức làng và một người trường-tộc hội với người lànhä

việc bàotlriì mà làm số kễ các phân cûa cài cûa đứa nhô ày.

Nhứng tờ bán của cải đứa còn nhô ưng thuận trước mặt nhứng

người chủ-ng là bà con gán hay làcỏ mày người ày cho phép, đêu”

.phài có hương chức thị vào, thì mới nhàm lẽ phép.
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Kè còn nhò tuồi mà cha mẹ có làm lời khai, trước mặt cai-tông"

hay là trước mật hai người hượng chức, thì đu ợc phép ra riêng,

nhưng mà phải có 15 tuổi mới được phép ày.

Nhửng án tòa xứ, cãm không cho ờ trong làng, nhà-nước Suàt

cho làng, thôn-trường phài lo dán tại nhà hội làng sờ tại.

Vll. - Những giày rời bộ đời người bổn-quôc mà mỗi tháng

phài gời qua tòa thì gọi là những bồn Sao dùng mà kiểm Sát các

bộ Sồ. Các giày rời ày khôi chịu (làn con niêm.

Người thay mặt tllị Sư tại tòa địa phận, mõi năm phải xét coi các

sồ hộ lưu kỷ tại phòng lục-sụ' ; xét coi rôi, phài làm giày vi hàng

tóm tắt, như các chức việc coi bộ đở-i có phạm phép, thi phài tờ

cáo cùng Xin bắt vạ các người ày. Người thay mật ày phài coi tờh̉

làm có trúng chăng. Như người có đinh vô việc, hoặc là phòng tllị

sự Xin Sứa bộ, thì tòa phải dạy giao cho phòng lục-sự chính chồ để

sồ bộ sửa lại. 4

Những án dạy việc cãi sứa (lêu phải biên qua l›ộ đới lưu tai”

phòng lục-Sư mà phài biên ra ngoài lể. ,

số hộ đời thì có cuônß tờ, 10 tờ, 16 lờ, 20 tờ, 26 tờ, 30 t́ờ,.

40 tờ, 50 tờ, 76 tò”, và 100 tờ nghĩa là đặng phát ra cho các làng

tùy theo sụ' cân dùng và sự trọng “dân sô mỗi làng.

Trong bộ đời không được phép viêt chũ' nhu, phài viêt hàng

chũ' quôc-ngũ' mà thôi, như vậy thì chức việc coi việc bộ phải biệt

chữ quôc-ngữ.

Các chức việc coi bộ đời nào khai Sanh, tứ, hôn-thủ, vàn vân,

mà đòi ai trà tiêu công, thì chức việc ày, làm chuyện trái phép

và quá quyên, phải bị giai nạp đên tòa ve tội hà lạm. _

Các chức việc coi bộ đời phải phát không ăn tiên cho kè đi thì

khóa, một bồn giày rời chữ' Langsa, chũ' quôc-ngũ' và chứ nhu;

mà để ngày Sanh, tên họ nó, và tên họ cha mẹ nó.

Các chức việc coi bộ đời không được dòi vật chi khi chép bổn

àn đề hõ haylà hôn-thủ trong bộ hay là khi phát tờ khaisanh' cho

kẻ nghèo xin thưa kiện khõi tôn tiên.

khi phát giày khai Sanh hay là giãy chứng khai Sanh cho lính

tập thì cũng không được thâu tiên. . 1

Trong khi đám cưới thì tục cho phép làng đòi 3 quan t¡én,.

gọi là tiện cheo.

1-ịộ-ạ-1
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. ĐOẠN THỦ” Xv

VÉ ÐẬ TČỦA NHÀ NƯỚCBẢN, ÐÃTKHỔNG

CỔ BẰNG KHOẢN, HỘI PHẢI VIÊN

PHÂN GIẢI HẠNG, CÁC THỨ

THÔNG THĨA NHÀ DẠY TRÔNG

1. -- Thế lệ vẻ Uỉệc khản đât, từ 10 mâu sấp :I;uô'ng. Qua' diẽn

V-các khoán uể Uiệc khấn đât. _

II. - Cách thức bán đât nhà nước. “

III. -v-” Choán đât nhà-nước mờ. không có băng khoán. .

“ IV. - Hội phải tlìên phân giái hạng. “

V. - Các thứ' trông t́ì́a nhà nước dạg trông.

VI._ _,ể--.Vẻ sự bán dố thổ Sảng.

YẺII. - Tt́ẻn chuẩn ra-mà giúp mà nông chỉ cùng để mà thướng

äcông. “ . ,

VIII. -ln Vẻ sự kiếm sát.

l. ŕ- Ðược phép cho khẩn không, nhứng đât bưc nhứt mà thôi

nghĩa là đât hoang vu, không có trông cày lớn hay là có cây,

rìrng mọc.

Những đàt nào người hôn-quôc choán từ khi mới khời đơn

xin, và những đăt nào mà Sờ địa-hạt đã có xuât tiên mà khai cho

-cao l'áo cũng làm các công việc khác, thì đàt ày không được cho

người khác khẩn. “

Trong các đơn xin khàn đât thì phài đính theo một cái hoa

“đô chi” cho chắc chắn sô sào mâu, và giái hạng đàt ày và căt

ì́lghĩa đăt ày đã dùng vê việc chi.

Việcì́ì́it́lì́ân giái hạng các đàt xin khẩn là phàn sư của quan Sờ

khám đạt làm và chù xin khẩn phải chiu các sờ phí.

2' Phài ngoại trứ các hâm. đô quí và đô xưa gặp ờ tại trong các

Ợđat ban khẩn. Cũng phài ngoại trùt́các suôi, nguông, đường

.nước mà các chủ khẩn sẽ được hường đùng là theo cách thức

ï\
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đlnh trong thê lệ hày giờhày là sẽ làm ra vê lê luật nguóng nước

ng Nam-kỷ. .

ác chủ khẩn đàt phải trà lại cho quàn-hạt mà không được

' thường ïbôi, nhứng đàt cãn dùng mà làm đường xe-lứa,

kinh, và nói chung, các công việc có ích lợi chung, nhưng mà

trừ ra các đàt nào người chủ đã có càt nhà cữa hay là trông tĩa

vật chi. Gòn đàt khàn (lư lại bao nhiêu thì chủ khẩn phài tuàn

-theo các đêu buộc, thuê vụ và các thê lệ định trong lời nghi ngày

Q02 août 1882, miềng là các lệ buộc ày không trái thể lệ định

_trong lời ngh] nãy.

Các chủ khàn phài khai phả và-trông tia môi năm ít. nứa là một

phàn năm trong đàt khẩn, kê từ' ngày lời nghị ban khẩn, làm theo

cách ày đặng mãng năm năm thì đàt ban khẩn Sè khai phá hêt.

Như không tnàn lời huộcày, và như mãng mỗi một năm mà mỗi

I phân 5 trong đàt khẩn không có khai phá, thì đàt ày phài nhập vẽ

quàn-hạt, mà người chủ khẩn chàng đặng Xin thường bôi chi.

Khi măng nàm thứ 5, kể tứ ngày ban khẩn thì nhà-nước ců'

một hội phải-viên đàng kiềm Sát nhứt định coi các thể lệ định nơi

đếu trước này có tuàn dů cùng chăng. Chiêu theo tờ phúc bẩm

cùa hội phái-viên ày Sê có một lời nghị, hoặc đặngthàu vê cho nhá

nước các phàn đàt chưa có khai phá, hoặc đặng định _cho đứt chủ

khàn các quyển phép làm chủ trọn đàt khẩn.

- chủ khẩn chàng đặng phép càm cô hay là hán đàt mình mới khẩn

trong kỷ 5 năm đàu và trong lúc mình chưa lành chàp chiêu cho

đứt việc ày, hàng chàng tuân thì đàt khẩn ày phài sát nhập vê

quàn-hạt. -

Người chủ khẩn phải đóng thuê trọn phàn đàt nào mình được

ặkhẩnkê tù' ngày ler janvier năm thủ' Q, nghĩa là cách một nàm

minh được khẩn đàt ày.

_ Các chủ khẩn đàt tứ 10 mẫu Sàp xuông sê được phép hường

trọn đàt mình khẩn là kể từ ngày đàt ày đã khai phá hêt.

Các người chủ khàn trong kỷ 3 năm, phài khai phá đàt khẩn cho

hêt.

. Trongkỳ 8 nàm đâu và khi chưa được lành chàp chiêu cho dứt

thì người chủ khẩn không được càm cô và không được bản đàt

mình, bằng không tuân, thì đàt khẩn ày sẽ thâu nhập về quàn-hạt.

Các đêu buộc ày phài hiện sau tờ bàng khoàn khàn đàt như

cách sau nãy :

( Người chủ khẩn sê được trọn quyên mà hường đàt hiện

(ìtrong tờ chàp chiêu này là khi màng kỷ 8 năm và khi nó đã

“‹_( canh tát đàt ày hêt )).
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Trong kỷ hạng ày người chů không được phép bản đàt haylà

cám cô Cách nào cho ai, hàng chàng tuân, thì đàt ày sẽ thâu lại

vê quàn-hạt. v

Khi nào đàt đã Canh tát hêt và có xét chắc chàn thì đàt mới

cho đứt. “ “ 0

^ Các đơn khẩn, khi nào có lê được như vậy, thi phài p/hủ cho

các quan kiểm làm Xem Xét coi đàt xin ày có thuộc vê đàt rứng

hay không.

Các đớn xin khẩn đàt nhà-nước nơi mé Sông, mé rạch hay là

mé kinh, thi phải phàn giái hạng một cách đặng chứa từ mé Sông

mé rạch. mé kinh, một khoàn rộng tir 1 thước đên 4 thước, tùy

theo bẽ dài đàt ày ra đên Sông bao nhiêu, phàn đàt Chứa ra dọc

theo mé Sông thì phải bằng một phàn tư trong phía Chạy dài theo

hậu bôi khi nào kinh mới đào l'a, mà nhu' đàt đọc theo gán xung

quanh kinh ày có ai xin khẩn, thi nhà-nước phải cho những dân

trong các làng nào 'có phụ trong việc khai kinh ày, khẩn hớn

là cho kê khác khẩn. =

Những đàt nào khi trước nhà-nước Annam ban khàn cho

những kè có làm đơn xin, thì được hủy mà thâu lại, các đàt bau

khẩn khi trước buộc phài đóng thuê cho thường băng không

đóng thuê thì phải thàn lại. 4

Những đàt ban khẩn phài nhập vê của nhà-nước khi nào chủ

khẩn đã bồ hoang. I

Những kê nào màt quyên làm chủ đàt ban khàn cho mình theo

cách ày, chàng hê khi nào được làm chủ đàt ày, thì không được

phép tranh giành đàt ày.

Nghiêm càm hương chức không được đem đàt nào vào bộ điên

mà làm đàt của làng, vi đàt ày phài đề đành cho những. người

làm đờn xin khẩn.

Phãi phát cho những kè có làm đơn và quì đơn xin khàn, một

cái hiện lai cai như vây: _

10 Sô thứ tư biên đơn ày vào sổ; “

20 Ngày vô sồ. - '

30 Bàt xin khẩn tọa lạt tại tồng nào, làng nào hay là hộ nào.

40 Sô Sào mẫu định phòng bao nhiêu.

50 Tứ cận và các lời khai đặng biêt cho chắc đàt xin khấn ra

thê nào. , _ _

Những đơn xin khàn đàt 10 mẫu được phàn định tức thì là

khi màng đủ hạng ba tháng luật dạy tra vàn _và thể lệ-gián cáẫ

thì rao truyên. ẹ

:Ỷ-ïI5~,_,, Ệ 7 7 - °~
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Trong các đơn xiu khẩn, như có người Phương-tày “ và người

bôn-quôc tranh giành cùng nhau thì quan Tham-biện phải tra vẫn và

nhưngãi có mẳc việc chi thì người nào thay mặt cho ngài phải [ra vân.

Trong đơn xỉn khẩn đât nào có chông và vợ ký tên vào, vã khi

đât đã ban khẩn rôi, thì chẵng được gọi là người VỢ có quyên

phép trong đăt khẩn ày.

Il.-Nhũ-ng đât đã khai thành viên lang huê quå rôi thi phải

bản đầu giá. Hễ ai xin phát mãi đăt ày, thì [rước phải lập tờ mà

giao chắc chẳng nêu không ai đàugiá, thì mìllh chịu lănh giá Nhà

nước ra. Những đât bản đầu giá phải chịu thuê kể tů” ngày 16"

janvìer năm sau khi đã đầu giá rôi. _

Như có kè xin bản giảo giả, mà không chịu giá trước, thì đơn

xin bán giảo giá phải bài đi.

Sự' đàu giá trước buộc kễ xin đơn phải đứng mua, dẩu IỈ}°a đên

ngày hán mà nó không ra mặt mà đầu mặt lòng;lại nêu như

không có ai đầu giá lên nữa, thì hội đông nhứt định bán. Khi ây

đơn xin phải hiệp theo củng giãy káiêt nhận giảo giá.

lil. - (1) Trong cả và quàn-hạt, kể tư ngày 1er août cho tới

ngày 81 décembI`e 1887, những đơn các chủ đât nào chưa có bằng

khoản xỉn đứng tên vào địa-bộ, được lầy làm hơn những đơn các

kễ chưa làm chủ đât ây mà'xin khẩn hay là xin bản đâu giá”.

Hê ai muôn thưa kiện vê những đât ày, thì phài làm đơn trước

ngày mông 1 tháng juillet 1888, là chính ngày cho các chủ đăt xỉn

đem tên vào địa-bộ được phép đãng vào, nêu như không ai tranh

gianh.

Mãn hạn tra vôn rôi, nghĩa là đên ngày mống 16' juillet 1888, thì

việc đem tên vào địa-bộ tra ra chăc chẳn cũng như có hằng khoán

vậy. .

Hê làng nào có việc, thì phải cho hai người hương-chức theo

ứng trưc hội đông lănh mà tra xét những đơn kêu nai trong việc

đât cát trong mỗi hạt. Hội đống ây có quyên mà phân xů' cho

những chủ đât không cớbầng khoán.

Khi những đơn các chủ đât không có bằng khoán kêu nài trước

ngày 1eP janvier 1888, mà không có ai tranh giành, hay là khi có

tranh giành t́nà đã phàn xů' rôi, thì mới được đem vào hộ.

_ , ' 7

(1) Tôi tường có ich mà nhắc lại đây những qui điếu bây giừ, không bản

hành nữa, mà khi năm 1887 đã dùng mà vi bẵng' đem đứng địa bộ những chủ

choán dãt Nhà-nước không có hàng khoán.
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Quá ngày 10! juillet 1888 rôi, thì các chủ đàt đã được đàng tên

vào hộ, được phép xin quan phát hàng khoán, cùng xin lành bản

đô đàt mình mà phài đóng tiên thuê. Các chủ đàt cũng được xỉn

phát giày lục Sao rút trong đla-bộ đặng mà dùng tạm thay vì hẵng

khoán mà phài trà một quan tiên tày thì mới được lành giày” ây.

Trong mỗi hạt,Ĩquan Tham-hiện cùng hai người hương-chức

làng nào có việc được quyên tra xét cùng phàn xứ cho những chủ

đàt mà không có bằng khoán. '

Cào thị làm ra chứ quôc-ngũ' và chứ-nhu sẽ dán trong các

hương-thôn quàn-hạt trong kỷ hạng đã định vê những đơn xin

đứng địa-bộ đàt của Nhà-nước mà mình làm chủ không có bẵng

khoán và các lời kêu nài những đơn.xin đứng hộ đàt ày.

Các làng phải biên ra chứ Annam những giày Sao tên, họ các

chủ đứng xin đla-bộ, giái hạn sào mẫu đàt ày cùng chủ đàt ờ

được bao làu. Giày sao đủ các đơn những chủ xin dứng đia-bộ

phài dán tại nhà hội làng cho tứ tê đứng đê rách ; cho đên ngày

1el”_iuillet1888.

Quá ngày 18" juillet 1888, những đơn nào mà, quan đã có Xem

xét cùng phân xứ, hoặc quan Tham-biện, hoặc quan tòa, tùy theo

lúc, cho các chủ tranh giành rôi, thì mới được vào địa-bộ. Còn

nhứng đơn nào mà không có ai kêu nài hay là có l ai kêu nài mà

đã phàn xứ rôi, thì sẽ đem _gộp hêt thày vào địa-bộ ngày

1!” juillet 1888.

Khi đã đem “vào địa-bộ tại trường-bô rôi, thì phài ghi vào trong

đơn mà sức cho hương-chức đặng có đem vô bộ làng cůng trao

đơn ày lại cho chũ đàt. Mày chủ đàt cũng được phép xin tờ lục

sao růt trong địa-bộ mà phải đỏng một quan tiên tây mới được

lãnh tờ ày. -

IV. - Khi có hội-đông nhóm mà phân định giáihạn tổng, thành

phô và làng, thi các hương-chức trong làng haylà trong tổng *sờ

tại, cùng nhứng hương-chức các làng giáp ranh phài tưu lại hêt.

Những kè làm đêu tinh tệ, phá, làm hư, lay là dời những cây

mộc giái, hay là cát dàu nào khác hội-đông đã cẳm mà phànranh

thì phài bị phạt.

Tiên phí lộ chuân cho hương-chức có dư vào hội phái-viên

phàn ranh hang đã định là 5 cắt một ngày.

g 'l`heO tục Annam như có việc tranh trờ vê Sô Sào màu đã khai

hay là ranh hang, thì được -phàn định vê Sư chắt sờ 'đàt tranh

“ Ì
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gỉành ày, không phải chiêu theo sộ sào màu hiên trong bộ hay là

trong giày, Song phåichiêu theo tứ cận biên trong hàng khoán

mà thôi.

V. -Các thứcây kê tên sau nãy : là cày ca-cao, cày café, .cây

ca-chou và cáy điêu đỏ,đẽu gọi là cày Nhà-nước dạy trông. Những

đàt trống các thứ cáy ày đêu được miềng thuê, dầ̀u mà những

đàt ày đã có trông tia cùng đã có chịn thuê rôi mặc lòng, thì cũng

được khỏi thuê nửa, song phài theo thể lệ Sau nãy : Hê có trông

15 cày ca-cao hay là cafe' mỗi mẫu, thì được giãm thuê một phân

thứ mười, cho nên hê có trông 150 cày mỗi mấu, thì được giảm

thuê trót phàn ; như mà nêu có trông lẽ ra 15 cày thêm, thì không

được kê phân lê ày. '

Vê điêu đò cũng các cây làm nhựa thun, thì mõi mẫu phài có

trống 200 mới được giằm thuê trót phân; những phân lẽ không

được 90 cày thì không được kề.

Các thú- cày nhà-nước dạy trông đêu được trông một lược cùng.

nhau, và được hiệp lại mà làm nên Sô cho đặng phân giảm thuê,

đàu có trông các thứ cây nào khác mặc lòng, nhưng mà phài trông

cho cách xa cày nhà-nước dạy trông 4 thước tây thì mới được.

Kề tủ' năm làm můa lán thú' hai, thi khôngđược giám thuê nữa.

,Trong mỗi hạt, _thì cho một tồng hường phân ích lợi vế Sư trông

các thứ cây nhà-nước dạy trông mà thôi. Nhưng vậy những cày

nói trước này đêu được trống trong cà và quăn-hạt.

Sư trông tiêu thi cũng là một thứ cây nhà-nước dạy trông và

được hường các điêu ích lợi định cho các thứ cây ày.

Những đàt nào trông đuợc ít nữa là 400 cây tiêu trong một

màu và mỗi một cày tiêu choán ít nữa là 950 phân đàt vuôn, thì

đàt ày được miêng thuê trọn trong năm vê mùa thứ nhứt.

Vl. - Quàn-hạt bào lành cho các dân trong tông nào được

phép hường phàn ích lợi vê Sư trông các thứ cây nhà-nước dạy

trông; mà mua đõ huê-lợi của chúng nó làm ra theo giá chợ bên

nước Langsa ; nhưng vậy các chủ trống ra, muôn bán huê-lợi cho

ai thì bán.

Mồi năm quan Nguyên-Soái định giá các món, hoa-viên mà cho

dàn sụ' hay.

Các món thuê_huê-viên ày đêu phải đem mà nạp tại dinh Tham

biện song chàng buộc các chů phải đem đên Tham-hiện sờ tại mà

nạp, muôn đên tham-hiện nào gán hơn thì cũng được, mà lại

cũng chàng buộc đích thàn các chủ phài đên mà nạp, muôn cho

aiđi thê cho mình thì cũng được.
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Nha nươc mua và trả tiên lập tức cho các người canh nông

hay là làm vườn, những trái cacao, bãt kỳ là hái được bao

nhiêu, theo giá 2 chiêm một trái, bàt kỷ lớn nhò.

Trải cacao Sè bản được là khi nào hái đúng kỳ Chính,

Những trái cacao vàng khi chính thì vàng sậm và những cjcao đồ,

“thi xanh quanh khía nó vàng, và khi nào lúc lắt nó thì hột nó kêu.

Yll. - Chằng những là được giãm thuê mà thôi, mà lại hẻ ai

đã trông tia cách xứng đáng thì cũng được thường nữa.

“ Hê ai muôn xin phân thưởng thì phải làm đơn cho quan Tllam

biện sô' tại kể hêt công cuộc mình đã làm, trông được mày mẫu

mày sào, [rông những cày gì, môi mùa huê lợi đặng bao nhiêu.

Ngoại trư ra những phân thường riêng vê sự trông trặc, lại còn

có định phân thường cho các kê nuôi tràn bò mà có càt chuông

trại che lợp tử' tê, lày đặng nhiêu phẩn tôt. “

Vlll. - Hễ ai muôn cho đặng giàm thuê, thì phài làm khai cho

quan Tham-biện sô' tại mà kể minh đă trông những vật gì được

bao nhiêu va phài nóinêu minh đă giữ theo lệ buộc vê sụ” phải

trông, mỗi cày cách xa nhau mây thước. Giày khai ãyphài có con

dàu làng cùng con đầu tồng nhận thiệt và sư mình đã khai, mà

chằng phài tôn tiên vê sư ghi nhận ày.

Gai-tồng phài ghi các lời khai củng phải đi coi lại công cuộc trống

tia trong các làng. Trong giãy nguyệt-để phài đề một khoàn mà

nói vê các món cày nhà-nước dạy trông. Cai-tồng hàng phài dạy

cáclàng khai háo cho nïlnh biêt cho rỏ ràng vẽ việc trôngtia các

thư cày ày, cho đặng bẩm lại cho quan Tham-hiện hay.

Tới kỷ đông thuê, các làng phài làm khai vê sự giằm thuê.

Cai-tồng phài coi cho chàc chăn, kẻo để hoăc là các chủ đàt hoặc

là nhà-nước phải thiệt hại khi khai không nhàm. Trong giầy khai

ày, phài hiệp cọng tiên thuê phải giãm cho làng hêt baonhiêu,

cùng tiên còn lại làng phải đóng là bao nhiêu. Giày biên lai kho

giâm thâu phát ra cũng phải kể sô tiến đóng bao nhiêu, tiên giằm

bao nhiêu nữa. - “

-.ịỢ...._

Ự 'ữầv
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ĐOẠN THỬ .XVI

- A A v Y 1
r VE THUE NGOẠI MẠCH;

I. - Vê' Utệc hương chức phải phụ lực cho các chức việc sờ thuê

Ngoại'-ngqlch. Phán trách cử hương chức Uẽ tviẹ́c thuê Ngoại'-ngạch,

II. - Thế tệ chung Uẽ việc trái phạm. - Tiên thưở-ng chuấn cho

kẻ (liếm chỉ.

III. - R1(/'Ợlt nêỳj, cách thức th Mẻ” cụ, cách đặt, sự thông hành oà

sự bán, Sự' trát' pham cà Sự' trừng trị, quí điêu các khoắn.

IV. -- Ctì́g diêm quẹt, tlmếuụ, sự thông hành, Sic trát phạm cả

sụ' trừng trị.

V. -_ Cau, thuê' zìịt, sự thông hành, sự tráiphạm Uà Sự' trừng trị

VI. -- Dáu suối, ctm tr-tì' dáu trong lục-tL`]Lh, sự bán, sự trái

phạm cà sự trt`t'ng trị. 1

VII. - Th“I‹ô“c nha-pht'ê'n, hoa-chí, sự bdn, sự trát' phạm Ul) sự

trtơngt trị. .

VIII. -- Thuốc hút, Stt' thông ht́lnh, th-uê't')_t, sự lìvì́tlohạm oà S1_L'

trừttg trị. 0

›-IX. - T/lầ lệ vẽ Szc làm ruộng muôi, sự mua muối Uà Sl_c trử'

muốt”, sự bán, S1_t' trát phạm t'L`t sự trừlzg trị.

l. - Chiêu theo thể lệ đang ban hành trong quàn-hạt buộc các

viên .quan hồn-quôc, cai-tồng, xà-trường, hượng chức, vàn

vàn. . . . . phài lày quyên phép mình mà giúp đõ' và phụ Sức cho

các chức việc Sỏ' thuê Ngoai-ngạch trong việc bồn phàn chức việc

ày, và mỗi khi chủng nó nài Xin, ai trái phạm phép ày, thì phài bị

giải đên tòa. ,

Một hai khi như có hắt đàng ai trái phạm tại Sờ thời, và khi

nào không phương thê báo cùng chức việc Sờ thuê Ngoại-ngạch

cho kiệp, thì xà-trường và chức việc phụ, hoặc như Xà-trường có

vấn mặt thì hương chức trong làng được bát các đêu trái pham

mình thày được, tịch ky đô tang và lập tức phải giái người trái

phạm cho chức việc sờịthnê Ngoai-ngạch, cũng phài dưng cho các

chức việc ày một tò' phúc bẩm nói cho (rặng kề các việc mình đà

thày. Người chú'c việc ày phài tra vàn Các có' lich huộc, phải tịch

8
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kỹ đô và phài làm tờ kiệt bầm, trong tờ ày, chàng những là phải

nói các cớtich công việc, và lại phải biên các đêu chịu thiệt và các

lời chôi của kê bị cáo, và như xét có lễ thì phải bât kề bị cáo. Tờ

phúc hàm của làng phái đính theo tờ kiêt bẩm của chức việc Sờ

thuê Ngoại-ngạch.

Các hương chức, bàt càu là bưc nào, bàt kỷ _là phán sự làm việc

chi, hoặc là “bổn phận riêng minh phài làm việc ày, đêu được phép

trứng trị tội trái phạm, bắt Sô' thời có cớ chắc chắn, và được quyên

phép làm như vậy là trong diệp ày mà thôi. “ `

Khi nào hương chức có gập ai phạm lệ luật mà chớ hàng hóa

càm, thì được phép bát, và trong mọi việc nào Chàng càn gì phải

xét nhà. 'l`rong các điệp trái phạm khác, thì hương chức phài đặt

một người canh nhựt trước nhà cữa tôn trái phạm và phải cáo

báo cllo chức việc sờ thuê Ngoại-ngạch hay.

'l`rong các thành thì nào ngoai Saigon, thì các viên quan \à chức

việc Langsa sồ' thuê Ngoại-ngạch nhu' xét có ích, thì được truyên

cho Xã-trường, chức việc phụ, hay là hương chức bồn-quôc Sô' tại

phụ sức, Các chức việc bổn-quôc nào cllàng tuàn theo lời truyên

miệng hay là viêt cňn các chức việc Sỏ' thuê Ngoại-ngạch trong khi

hành-chánh bổn phận chúng nó và không giúp Sức trong các điệp,

sẽ bị nllà-nước phạt, y theo lời Xin quan làm đâu Sờ thuê Ngoại

ngạch và lại sẽ bị phạt theo các tội định trong luật hình.

Trong khi kiêm Sát việc chi. thi chức việc Langsa không được

hò vê, và để cho chức việc bồn-quôc tùng quyên mình mà Xét một

mình, vì mình phải kiểm Sát cho trọn công việc.

Như trong diệp nào mà vi cớ chi, nên các chức việc đã bắt đặng

mộtngười giàn lậu mà không giài cho viên quan nào hay là quan

tòa nào phài phàn xů' phạt tù nó, hay là thà nó không cán người

báo lành, thì chức việc ày được phép giao tên gian ày cho làng hay

là cho các chú-c việc tuân phòng, thì các ch [ic việc ày phải giải nó

đên cho viên quan, hay là đên quan tòa ày. Trong cơn ày, thì phài

giao một bồn sao tờ kiêt bẩm cho chức việc lành canh giữ tên

phạm luật ày.

Các hương chức làng phài bị trách cú' vê sự phát vạ kê nào đặt

rượu lậu, và phài bị lỗi các đêu trái phạm ày đã bắtđặng mà không

biêt người phạm tội, và như ll ương chức làng không làm việc chi

mà ngàn trờ Sư trái lệ ày trước khi hắt đặng. _ “

Như có cớ chác ràng hượng chức làng xen vào mà phao việc

gian lặn cho người nào không phài là .người làm đêu trái phạm ãyy ,~

t́hì huơng chức sẽ bi phạt và Sê bị tòa hình trị tội nứa. .

“MẸ
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Khi nào hỡi sưtủ' nang giúp sửc, hỡi Sư bài tuân lịnh truyên,

hay là hỡi sự hê trể ràt trong càa hưo'ng chức., nên “kê pham tội

và đố tang đã lánh khời tòa sữa phạt, thì hương chức ày sẽ bị tỏa

trl buộc tội, như các đêu ày, thiệt là cõ ý ngăn trỏ' hay là nghich

mang cùng các chức việc thuê Sờ Ngoai-ngạch trong khi hành-chánh

bôn phận chúng nó. “ ,

Ỹ Vê việc trách cư, hương chức sẽ bị tội trong các điệp nào có Cớ

rò ràng và trong các Sư lỗi chúng né bị buộc phài có cớ chăc chẳn

thì mới được. ~

Nhửng hương chức phài bị trách cú- vê tội không có lòng giúp

sồ' thuê Ngoại.-ngach là Z hương-thàn, huơng-hào và xà-trướng.

Trong khi hương chức làng có lỗi l›ị buộc vê việc thuê Ngoai

ngach, vàtrước khi muôn buộc tội hương chức ày (iên tòa, tllì

quan plló làm đìu Sô' thuê Ngoì́ịi-ngach phíi bàn tinh cùng quan

chủ linh nao làng ay tung quyen. Như hai vìôn quan ay không

thuận [ình nllau, tlli việc ày phải dưng cho quan l'hó-sot́ii phàn

định, và như có lề, thì phải buộotọ̀i làng đên tòa

ll. - CllLl'C việc phương-(lông đứng hộ đàn bộ Langsa được

nhập vào ngạch sớ thuê Ngoại-ngach và được dự trong việc tuân

phong và việc trừng trị, đặng giúp đỡ các chức việc Langsa. Các

người phương-đông ày pllài thể và chàng? khi nào được pháp

“làm tư xứng một minh được, trừ ra khi nào bàt đêu trái phạm

tại tràn, thì mới được; các chức việc ày, miêng là phài có it nt́ra

là hai người, mới được phép xét trong các xe tờ, Xe riêng, xe

lừa, trong các thủ' ghe, trừ' ra trong tàu, Xét trong xe bò, gánh

gói, trong các đõ tùy thàn, và trong càc đô đạc chớ đi đường bộ

và đường thày. Như chủng nó tùng quyên viên chức nào, thì

viên chú“c_ ày được phép đùng tớ phúc bẩm chủng nó làm gôc

mà làm tờ kiêt bẩm.

Các viên quan và chức việc sỏ' thuê Ngoại-ngạch, khi kiêm sát

việc chi, thì phài có tùy thân bằng càp minh, hay là giày Nhà-nước

sai mình, hay là một lá bài chi của quan chánh làm đầu hay là

quan phó làm đàu Sô' ày phát cho mà vi-hàng quyên phép mình

và đích thàn minh.

Trong các việc kiêm sát và tuân vãng nơi chô Ờ nhà cũ-a,

ngoại trừ' các tiệm, thì các viên quan và chức việc tày Sô' thuê

Ngoai-ngạ(`l],hOặc có đem chức việc bồn quôc theo hay là không cũng

được, các lính tràn phů (tục gọt' là sơn (tăm) và chức việc tuiĩn

phòng, và thường tl1ưò'ng thì người thay mặt cho việc chức lang.
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sa coi việc tuân phòng, hay là chức việc tuân phòng, cà đêu được

thi hành việc kiểm sát nơi nhà cữa người ta.

Các viên quan, chức việc sờ thuê Ngoại-ngạch, trong khi ban

hành bồn phận chúng nó và túy theo điệp huộc, đêu được phép

đi thông thương trong vườn tược riêng người ta, và chàng cãn

gì phài cộ chức việc tuân phòng đi theo, cùng trong lúc ban ngày

được vào nơi ày, hoặc trong lúc tribẳt, khi có ai chờ hàng hóalàu.

Các việc tuân vãng và kiêm Sát nhà ai, hoặc đặng tri bắt, thì

được phép làm tứ 5 giờ sớm mai 'cho tới 6 giờ rưỡi chiêu. “

Nhưng mà khi đã khời Sư kiểm sát mà tri bắt trước 6 giờ

rưỡi, thì được phép làm luôn trong đêm tại nhà ngườiphạm tội,

nêu như chức việc xét ràng có ích phài tri bát luôn vì đã khời sự rôi.

Sư tuân văng xung quanh và ờ ngoài, hay là trong vòng nhà

cứa người nào bị nghỉ làm đêu gian làu, thì được phép làm bàt

kỷ là giờ nào, và như khôi đia phàn thành thị nào là chô có quan

tòa ờ, thì chức việc Sờ thuê Ngoại-ngạch được phép ~xét nhà các

viên quan hay là làngr̉lồng Annam, tứ bưc tri liuyện và các viên

quan khác đông phẩm ; nhưng mà, trước hêt phài Xin người thay

mặt cho nhà-nước phụ Sức. `

Được phép xét trong mình người Annam bàt kỳ là tại chô nào.

. lilli Xót trong mình người Annam, thì chàng cãn phài có người

chức việc tuân phông phụ Sức.

Các chức' việc Sờ thuê Ngoai-ngạch được tuân vãng và kiếm Sát

.trong những ghe, ghe cllài đương đi đàng, và đậu tại chổ nào các

chức việc ày gặp đàng, hay là tại Chàu-thành, và chàng cán gì phài có

chức việc tuân phòng phụ Sức và chàng càn chi phài có lịnh riêng.

Các viên quan, chức việc được vô, bàt kỷ là giò' nào trong lúc

ban ngày, và chàng cãn lịnh riêng, trong các cllồ thọ' làm. các

nhà may, lò đặt rượu, tiệm nghành, nhà giày xe lứa, các chổ bên

đàu, và trại haylà các nơi nào làm, bán, trứ, cùng chờ chiên đô

thồ Sàng phải đóng thuê.

Các chức việc ày được tuấn vâng, kiểm Sát nơi ày, nêu như

chúng nó nghi xét hứû ì́ch._

Chúng nó cũng được phép vô khi ban đêm trong mày chô thợ

làm, nhà máy và lo đàt rượu hay _là trai nào, như người chú,

người làm đàu, hày là người cai quàn mày Chồ ày có khai rằng :

lnàyh̉hàng ày đtrợng làm.

Các hàng ày gọi là đưo'ng làm, là khi nào đã có tại đó, hay là

các nhà khác cũng tùy theo chổ đó, những đô ràm, các đổ lồng,

thồ Sàng hay là hàng hóa để mà đặt rượu, lọc lại, hay là làm ra

cách khúc. _ _



- H7 -

Các chức việc tuân phòng, các chức việc sờ thuê Ngoai-ngạch,

bàt kỷ là giờ nào khi ban ngày và han đêm, đêu được “phép vô

thông tllương trong các tiệm rượu và tiệm thuôc nha-phiên, và

được phép kiêm Sát nơi các cllồ ày như xét hữu ich. “

Cũng được phép kiêm sát nơi liệm cái, hay là tiệm nghành bátl

những đô thồ Sàng, trứ ra nha-phiên, bàt kỷ là lìan ngày hay là

ban đêm ; nhưng mà được xét trong lúc các tiệm ày còn IIIỖ' của

bán mà thôi. `

Các chủ tiệm ày phài mờhám, Chồ đề rượu, các kho và các chô

trứ đặng cho người ta kiêm Sát, hàt kỷ là trong ngày lẻ hay là

trong ngày chúa nhựt.

Cũng được quyên phép, xét các nợi trong nhà, và nới nhà” dưới,

và cũng được xét nơi nhà ngu;ời lán cận, nêu như nhà bị Xét CÕ

thông thương cùng nhà người làn cận.

Nllững Sư kinh chõng hay là đánh lại cùng các viên quan, viên

chức Sỏ' thuê Ngoại-ngạch, thi sê bị buộc (lên tòa, và sẽ chiêu

theoluật llinh mà trị tội. Cũng phải phat vạ và tịch ký đổ eita kê

phạm luật.

Các đêu phạm luật, phạm lới nghị và thể lệ nói vé Sờ thuê

Ngoại-ngạch, trù' ra rượu' Ilêp, thì người điêm chi được thường

một phán tu' trong sô tiên phạt ra hày là Sõtiẽn Chịu bôi thường,

và trong Sô tiên bán những đô tịch kỷ nêu các môn đô ày là

đô càm (1).

lll.-_Những rượu nêp chờ vào haylà làm trong côi Ðông

dương, thì phài chịu thuê tính theo từ' lường rượu không pha.

Sư [hàu thuê ày, thì phú thái cho Sờ thuê Ngoại-ngach côi Bòng

dương.

Giá thê địtlh là 8 quan tiên tàymôi một lưÒ'ng rượu không pha.

Thuê rượu nêp annnm.khi trước định là 'Z5 chiêm bạc một

lường, bày giờ tàng lện là 80 chiêm một lường.

. Các thứ rượu nêp không lọc đề dùng trong các công nghệ, thì

phái chịn thuê một chiêm bạc môi một lường rượu không plla.

Các người nào, công xi nào, và làng Xóln nào, như muôn đặt

rượu Langsa hay là rượu Annam, Các thứ rượu, rượu mạnh,

rượu trái nho tàu, hay là các thứ rượu mạnh khác, trong còi

Đông-dương, thi trước hêt_ phài có xin phép quan chánh làm dàu

åễi' thuê Ngoại-ngạch còi Đông-dương mới được.

(I) vê những kê diếm chl sụ- đặt rượu lậu, thì phái coi khoán qui điểu về

việc ây.
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'I`rong đơn phài nói càch dùng mà nâu rượu, và phài nói phông

nàu một ngày đặng hao nhiêu, nàu thú' rượu gì mày chir, hay là

các rượu mạnh khác. Phái đính theo đơn ày một cài họa đõ chô

đặt rượu và một tờ giao kèo buộc mình phài tuàn theo các thê lệ

đương han hành vê việc đặt rượu.

Quan chánh làm đàu Sô' thê Ngoại-ngạch phài hôi ỷ hội đông sô'

ày rõi mới làm lời nghị mà cho phép ày."l`rong lời nghị phài định

phông cho phép đặt một thàng bao nhiêu và phài nỏi cách thưc

đùng mà đặt rượu, và phài chi đóng thuê rượu chổ nà_o.

Những rượu người hồn-quôc dùng thì gội là rượu nêp.

Bàt kỳ ai chàng đặng phép chô' rượuđi trong địa-phận cõi Bông

dương`mà không có xin giày thông hành trước.

Sô rượu từ một lường Sàp xuông thì khôi giày thông hành.

Bàt kỷ là thú* l`ượu nào, hoặc chỏ' đi không có giày thông hànht́

hoặc có giày thông hành mà không thông dụng được thì phà'

đóng thuê trọn theo rượu lọc và lại phài hl tội vê việc chô' gian

làu nữa.

Những chức việc Sô' thuê Ngoai-ngạch đêu được phép tra hòi

giày thông hành, vì khi chô' rượu trong địa-phàn quàn-hạt, thì

phài tùy tllàn giày thông hành.

Vậy thì các chức việc Sồ' thuê Ngoại-ngạch được phép kiểm Sát

các thứ' rượu nào đương chô' đi. Như có Sư nghi nang, thì Chức

việc ày được phép đẫn tI'ọn họn chờ rượu ày đên nơi phòng thuê

Ngoại-ngạch nào gàn ho'n hêl đặng kiểm Sát cho trọn.

Trong giày thông hành phài biêu Sô lường Laugsa vàμphài biên

hàng chữ Langsa. .

Bàt kỷ là thứ' rượu nào có giày thông hành hiện hàng chữ ngoại

quôc, thì phài hị phat đóng thuê đà theo rượu lọc, và lại sẽ bị buộc

tội vê việc chô' rượu gian lậu.

Những giày thông hành phài càt trong Sô giáp lai, Sô ày của Sờ

huê Ngoại-ngạch phát và giá mõi một cuôn là một đông bạc.

” Giày thông hành phài trình cho các chức việc khi có tra hôi, và

phải hiện những lời sau này Z .

10 Tên hiệu tiệm đặt, hay là tên người bán rượu lê.

2" Tên người mua;

80 Rượu chô' đi đâu ;
Í 40 Cách chớ làm sao;

50 Sô chớ bao nhiêu, rượu gì. rượu không pha hay là rượu

mày chữ.

60 Mày lường rượu không pha ; .~ 70 Đưng hàng giông gì, sô ve, tình, thủng mày cái; “ _ _

80 Đi đường nào; “ `

_mị
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9° Chớ đi bao làu; “

10° Giờ, ngày lầy rượu; e _

He Ký tên người bán. “ “

Người chớ rượu, khi đi vê nơi chỗ mình, thì phải đi theo

đường thẵng đă biên trong giãy thông hành, và được trừ' ra khi

nào có cớ khác chắc chắn thì mới được đi đường khác, kỷ

hàng chô' chuyên không được quá kỷ hạng của nhà-nước đinh cho.

KỶ hạng chớ theo xe lưa hay là theo tàu đi đường sông, thì

phải chiêu theo ngày giờ nhà-nước định cho xe lưa haylà tàu ày điẹ̀

Vê phân chờ theo đường bộ, như không_ chớ theo xe lưa lớn,

xe lừa nhô, hay là theo Xe nào, thì kỷ hạng cho chờ đỉ phải tỉnh

thẹo trong 40 ngàn thước trong 24 giờ đông hô. Còn chớ đi

đường Sông, trong một ngày thì phài tinh 60 ngàn thước.

Khì tới chô rôi, thì người được rượu Annam có giày thông

hành phải giao giày ày cho chức việc sớ thuê Ngoại-ngạch, như

phòng thuê Ngoại-ngạch không cách xa đó hơn 2 ngàn thước. Còn

ờxa, thì chủ phài ghiêm giãy thông hành 'ày trong Sô bản của

mình, rôi khi nào quan sớ thuê Ngoại-ngạch đên kiểm sát, thì

thâu giãy ây lại. e

Bàt kỳ là ai, chằng đặng phép bản hay là nhường đề rượu gi

cho ai nhà không có lành trước bài bản rượu của Sò' thuê Ngoại

ngạch phát.

Những người đặt rượu, người làm các thủ' rượu, vàn vàn.. . .

đêu được phép bàn bãt kỳ là rượu gì cho kê muà hán lớn, kẻ

bản lễ, kè bản theo tiem, cho người buôn bản hay là người

ngoài, thì phài tuân theo các đêu buộc định như Sau nãy:

Bài hán lớn và bản lê thì có hai hạng.

l° Bài bán rượu sĩ hay là bán tiệm lớn. '

20 Bài bán rượu bản lê, hán nơi chợ haylà bản dạo. “

Vê người phương-đông, bài bán rượu được phát ra là cho kè

nào có giãy thuê thàn chắc chắn và phải có sớ thuê Ngoại-ngạch

ưng chịu, thì mới được. Trong bài bản rượu phài biên các lời

cai trong giày thuê thân. 'P'

Bài bản rượu bản sỉ hay là bản lề được thông dụng cho một

tiệm và trong kỷ một năm mà thôi, (tỉr ngày let janvier tới ngày

81 décembre).

Bài bản rượu phài theo chỗ nào dễ thầy trong tiệm. Những

người bản dạo phài giủ' bài bản rượu theo mình đặng khi chức

việc cờ thuê Ngoại-ngạch có tra hôi, tức thìphãi trình ra.

Giá mỗi bài bán rượu thì định như sau nãy: “

6 Đông bạc cho các người buôn hán lớn và bán lê có tiệm lớn;
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1 Đông bạc cho các người bán lê, bản tại chợ hay là bản dạo.

Những ngu'ời nào muônt́huôn hán rượu Annam và rượu tàu, thì

phải giao buộc rằng mình phải dùng trong cuộc buôn bản những

mái, tinh nào có đầu hiệu của Sờ Ngoại-“ngạch ưng chịu.

Lời giao buộc ây phài biên trong bài bán rượu. Đặng mà băo

kiêt sự giao buộc, và thê cái 'giá mái, tinh, và dàu hiệu của Bổ

thuê Ngoại-ngạch, như đô ày có măt, thì ngưò'i xin bài bản rượu

phải đóng thê chưng một Sô bạc như Sau này :

“ 100 đông bạc, những người buôn bản lớn ;

10 đông bạc, những người buôn bản lẽ ; ợ

5 đống bạc, những người bản nơi chợ, hay là bản (lạo.

i Những rượu Annam hay là rượu tàu đề mà bán, thì phầiđựng

trong mái tinh có đầu hiệu của Sồ' thuê Ngoại-ngạch phát.

Những người bản lớn hay là bán lẽ chằng hê khi nào được

phép dưng, chõ' hay là bản rượu không đựng trong mái tinh có

dàu hiệu theo phép buộc. Chủng nó phải bl lỗi vê việc giữ ginh:

đâu hiện của nhà-nước. t

Trong các nơi xa chổ đặt rượu Annam, thì Sỏ' thuê Ngoại-ngạch

hay là người thay mặt theo phép, phải lập chổ kho trử rượu.

- Mỗi người bản rượu phải mua nơi vưa tại Xú' minh. Nhửng

mái thì phải có đầu hiện riêng đặng dùng trong mỗi vưa; dàu.

hiệu riêng ày phài biên trong bài bản rượu.

Những người bán dạo được _đồi tinh mái không của minh trong

mỗi vưa mà lây y một Sô _tình mái có đầu hiện vựa nào minh

buôn bán.

Giá bán rượu Annam và rượu tàu đựng trong mái tinh đậy lai

có đóng hiệu Sỏ' thuê Ngoại-ngạch, thì vê nhà-nước đlnh.

Như có bản trọn mái tinh với rượu cho kễ nào mua mà dùng,

thì người bán phải thôi tiên mái tinh ây lại cho nhà-nước.

Như có bán rượu thường trên một lường, thì phải Có giây

thông hành vi-bằng. Luật ây phải buộc cho các thú' rượu đựng

trong mải theo lệ nào đựng tủ' 100 lường sâp lên.

Người hán lẽ, kễ bản nơi chợ, người bản dạo, đêu phải bán

rượu ít bơn một lường haylà bản bằng mái tinh theo lê luật.

Giá rượu bản trong mỗi vưa, thi có lời nghị quan Tổng-thông

định, theo giá mua của kề đặt, theo tiên Sỏ' phí chung vê việc chờ

chuyên, theo sờ phí khiên gánh và vào mái vă phải tinh theo tiên

lừìỉbán ì́sl. ~ “ .

Băt kỷ 'ai chằng đặng bản rượu Annam, hay là rượu tàu (lưng

trong các mái tinh nho khác hơn là cái: mái tinh có nhà-nước “ưng

eh̉ậù và phài ěỏ đầu hiệu “chà nhà-nìr̉ớc; “

J- Tl: r a ô
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Những người bán Si lớn, bán Si và hán lề, khi bán rượu cho ai

mua mà đùng, thì được phép tăng trong giá bản giá tiên tinh mái ;.

Sẽ bị phạt vạ từ 500 đến ắ000 quan tiên tày, và phạt tù tư 15

ngày tới 8 nàm, hay là bl phạt một tội trong hai tôi ày mà thôi,

những kê nào không có phép mà đặt tại côi Đông-(lương, những

rượu Annam, các thú' rượu. rượu manh, vàn vàn. .Như nội trong một năm mà có tái pllam lại, thì phài gia phạt

trọn hai tội ày. l

Những kê nào cô mua hay là lành Các thứ' rượu làu của người

chà đặt lậu thì sẽ h_ị phat đông tội vê sụ' liêng cang. “

Những đô khi dụng đề mà nàu rượu, những đô ràm và men,

rượu và những đô đựng rượu, thì phài tịch ký và thàn nhập vẽ

só' thuê Ngoai-ngạch. “

Sư chữa đô vật ràm có men (nghia là. cơm, trài cày, nước chê,

vàn vàn. . .), và như có nhiêu ông tràm, thì đêu gọi là phạm luật

vẽ việc đặt rượu. _

Các hương-chức làng sẽ bị trách cú' vẽ Ị-hàn vạ “phạt những kè

nào đặt rượu làu, và phài bị lỗi các đến trai luật như không biêt

ngưò-i nào trái phạm, và như làng không có làm đêu chi đặng

ngàn trờ Sư trái “phạm ày trước khi bắt đặng có hàng cớ”.

Như có cớ chào chàn ràng hương-chưc làng có xen vào mà

phao việc giun lậu cho người nào không có làm đêu trái phạm

ày, tllì hương-chức sẽ bị phạt và sẽ bị toa hình tri tội nữa.

Khi nào bỡi sự từ nang giúp Sức, bỡi Sư bãt tuân lịnh truyên,

hay là bỡi sự bê trê ràt trọng của hương-chức mà kê phạm tội

và đô tang được lành khôi tòa Sửa phạt, thì hương-chfrc ày sẽlỗi và chiu tiên phạt và và sẽ bị buộc tội đên tòa hình như càc đêu

ày thiệt là cô mà ngàn trờ, haylà nghịch mang cùng càc Chức

_việc Sô' quan thuê trong khi hành chánh bôn phận chủng nó, Sư

lỗi cila hương-chức sẽ bị buộc trong các điệp nào có cớ bàng và

trong khi nào có cớ chắc ràng hương-chức có lỗi.

Trong khi nào hương-chức làng có lỗi vê sư thuê Ngoại-ngach

thì quan phó làm đâusớ thuê Ngoại-ngạch phài bàn tính với quan

chủ tinh nào làng ày tùng quyên, trước khi buộc tội hương-chức

đên tòa. Nhưhai công môn ày không thuận tinh cùng nhau, thì nội vu

phài dưng cho quan Phó-soái xét và định phài tri tội hương-chủ'c

làng hay không. “

Người nào làm nghê chi, hay là buôn bản, trư ra khi nào có

phép; đã thêm nu-“ớc tróng rượu của mình, hay là pha món chi

trong rượu, thi sẽ bị phạt vạ từ 500 đêni2000 quan tiên tày, và
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lại bị phạt đóng thuê hàng bôn làn (thuê trọn rượu. lọc) vê sô

rượu thiêu hay là rượu pha.

Những người nào trữ, hoặc bản rượu hay là các đô đặt rượu,

bât kỷ thư nào, mà không có bài bán rượu theo phép, thì sẽ' bị

phạt vạ từ 9.00 đên 9000 quan tiên tày, và phạt tủ từ 8 ngày đên

1 năm, hay là bị phạt vạ không mà thôi. Rượu và đô đưng rượu

sẽ tịch kỷ và nhập vào sô' thuê Ngoại-ngạch, như nội trong một

nàm mà có tái phạm nữa, thì tiên vạ phạt không được du'ới sô

500 quan tiên tày, vạ phạt tù tủ' 2 tháng sàp lên._

Những người đặt rượu, làm các thú' rượu, người trừ, buôn

bản lớn, bản lẽ, nhà hàng, hàn quán vân, vân. . ., và nói chung

các người làm nghê buôn hàn rượu bay là đô nàn rượu, thì luôn

luôn phài có bài bán rượu gián nơi chô nào đề thày trong tiệm

mình. Bàng chằng tuàn thì sẽ bị phạt vạ 'Z5 quan tiên tày.

Như kè bản rượu dạo không có trình bài bản rượu cůa mình

cho chức việc nhà-nước coi khi có tra hòi, thì cũng bị phạt y như

trước dày vậy. _ ô -

Người nào bản hay là chớ rượu Annam không dùng chữ của

nhà-nước định thì phài hị phạt vạ từ 100 cho tới 500 quan tiển tày

và phài bị tịch ký rượu và đô đựng rượu đặng nhập vê Sô' thuê

Ngoại-ngạch.

Những người nào đặt rượu, trử rượu hay là buôn bản lớn không

có lành bài bán rượu bản lê, mà bán rượu dưới Sô 15 lường, và

những người bản lê mà bản rượu hàng hay là trên Sô 15 lường,`

đêu gọi là bản rượu không có bài bản rượu và phải bị phạt theo

tội định trước này. -

Những người bản rượu mà có hài bản rượu đặng buôn bản lê

rượu Annam không mà thôi, như có bán rượu Annam hay là rượu

“tàu chiêc trong mài nào không có đàu hiện theo phép thì sê bị phạt

vạ từ' 200 đên 1000 quan tiên tày. Như có bắt đặng những rượu

đưng trong mái không có dàu hiện theo phép thì phải phạt' đóng

thê rượu hàng bôn phân (thuê trọn rượu lọc), rượu và đô đựng

rượu phải tịch ký đặngnhập vẽ Sô' thuê Ngoại-ngạch.

Như có gời hay là chờ chiên trên một lường rượu đề uông mà

không giãy thông hành, hay có giày thông hành mà không thông

dụng được thì sê bl phạt vạ từ 95 đên 100 quan tiên tày. Lập tức

phài bị phạt đóng thuê bội nhị, (thuê trọn rượu lọcì́. Rượu,,đõ

đựng rượu, và đô đùng mà chờ chiên đêu bị tịch kỷ nhập vê

sờ thuê Ngoại-nẲgạch_ ` “

Č Như trong khi chớ chiên mà có sợ trê nài, đồi đường đi, hay là

đồi đỏ chờ mà không có' hàng chắc chẳn, thì phãi bị phạt _đóng
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thuẽ hàng hai phân, tùy theo thú' rượu và Sô rượu chò' bao nhiêu.

Người đứng Chồ' haylà người chù mua đêu bịliên cang trong việc ày.

Những người nào buôn bản lớn hay bàn lề mà mua rượu tại

chổ trử- rượu nào khác hơn là chổ trừ rượu tại xú” mình thì phài

bl phạt vạ tù' 50 đên 200 quan tiên.

Ngoại trù' cho kê bản dạo được phép mua rượu tại Chồ nào cách

chừng hai muôn thước nơi chổ minh lành mài hũ có đàu hiệu nhà

nước mà chờ đí bán.

Bàt kỳ là ai làm, bàn, đàu, trừ, gánh, hay là cho thông thương

những rượu mạnh mà có pha, thi phải bị giãi đên tòa Sữa phạt,

tòa ày phài gia tội đã định trong luật hinh, khi tòa đã xů' lịch ký

rượu mạnh ãy rôi, thi phài phá hủy rượu ày đi.

Vê các đêu trải phạm lời nghị và trái phạm \'ẽ việc rượu, như sô

tiên phạt vạ, tiên chịu bôi thường và giá đõ tịch kỷ, trên Sô 500

đông bạc, thì kễ điêm chi việc ày được thường “2 “phân trong Sô

bạc chung.

Như Sôtiẽn phạt vạ, tiên chịn̉bói thường'và giá đô tịch kỷ dưới

Sô 500 đông, thì kề điêm chi được [hường một phân tư trong Sô

bạc chung.

Các làng Annam được phép đặt rượu, mà phài luân theo các lời

buộc làng định cho các dàn đặt rượu công-Xi với nhau.

' Các làng đêu được công-xi nhau mà làm một lò đặt rượu.

Làng và các làng Công-Xi nhau đêu được hường các sụ' íchlợi

định cho các người đặt rượu và cũng phài chiu thuê vụ y như vậy.

lv. -Các cây diêm-quẹt, bãt kỳ gôc ờ đàu mà ra, đêu phải

đóng thuê tại cõi Đông-[lương là 1 chiêm rưỡi tlong mô' gói 10

hộp, mỗi hộp đựng từ 70 chục cày diêm trỏ' lại. “

Các Cây diêm-quẹt được _phép thông thương hay là bán, thi

phải đựng trong hộp hay là gói có giàn dàu hiệu của nhà-nước

như Sau này : “

Những hộp-quẹt làm tại các hàng bồn-xú' mà ra, thì gián nhãn

của nhà-nước cho phép và có con dàu của Sò' thuê Ngoại-ngạch.

Những hộp-quẹt chò' vào trong bồn-xú”, thì có nhân hinh nhô

của thuê Ngoại-ngạch gián khi mới vào đên còi Đông-dương.

. Những kề chỏ- vào bồn-xú' phài chịu thuê gián nhãn hình nhò ây.

Chàng đặng phép bán những các hộp-quẹt nào dưng hơn 70

cày diêm-quẹt. _

Được phép chõ' những cày (liêm-quẹt vào Nam-kỷ, trong mày

cừa biễn kề ra sau này:
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Sài-gòn. Mỳ-tho, Hà-tiên, Rạch-giá, Cà-mau. Người nào trừ,

bán, hay là bán, đạo những hộp-quẹt hay là gói cây quẹt có nhăn

hiệu của hàng làm trong xữ, mà không có đàu hiệu Sô' thuê

Ngoại-ngạch, và_lại không cắt nghĩa có hàng cớ gõc điêm-quẹt ày

ờ đàu mà ra, thì bị phạt vạ từ 100 quan tới 1000 quan liên tây.

Các cày “diêm-quẹt ày lại bị tịch ký nữa.

Như có tái phạm, thì người trái lệ sẽ bị phạt vạ theo bưc

trên, và phạt lù từ' 6 ngày đên 6 thàng.

V_. - Trong cà và cõi Đôngn̉dượng những cau chớ bán cho hộ

dùng phài đóng thuê kêu là thuê thông hành, sự thâu thuê ày

phú that. cho Sô' thuê Ngoại-ngạch.

Thuê đụ định như Sau. mì́μ:

CAU Nỗi , ,

bao nhiêu phải GIA THUÊ

chịuthue tinh h́nh theo hạc

theo cãn lang-Sa

0 $ Q5

Cau khô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 0 ìỗ

Cau khô có xát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25” 0 10

Cau tươi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

95

. I W

Những Sô cau dưới Sô càn lượng phải chịu thuê định trước này,

đêu miễn thuê. . “ ừ

Những người chủ hay là người buôn bán nào muôn chớ cau hay

là cau khô có xát, thì phài/ khai cùng phòng sớ thuê Ngoại-ngạch

nào gân chổ mình Ờ hơn hêt, hay là tại.phòn“g thuê Ngoại-ngạch

nào gặp giưa đường từ chỗ minh đi qua chổ mình đên. Trong lời

khai phài nói thứ' cau nào, Sô bao nhiêu, chổ đi, và chô tới, (chô

đi tù' đàu tới đàu). .

Người chờ, khi đóng thuê rôi, được lănh giày thông hành đặng

trình cho chức việc tuân phòng, như có tra hòi 'Ì

Những người chớ, người chà. hay là người buôn bán phài khai.

cùng các chức việc sôt́thuê Ngoại-ngạch các công việc chớ chiên,

các sư mưu chước, Sư khai gìau đặng tráo trớ trong việc cân, đặng

khai gian vê bưc hàng hóa, đặng trôn thuê mà“chia một phân .raị

chọ nhiéu phán, thì đêu bl phạt tư 100 đên_500 quan. “

Cau hay là cau xát phải bị tịch kỷ nhập vê Sô' thuê Ngoại-n“gặch_ỉ.A

~*#ịể́ Ệ
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` Chằng khi nào được chớ chiên không có giày thông hành hay là

giày cho phép thông thương của sờ thuê Ngoại-ngạch phát không

tôn tiên mà chứng ràng đà đóng thuê rôi. như trải lệ ày sẽ bị phạt

từ' 100 đên 1000 quati và lại bị tịch kỷ cácllàng hỏaphài chịu thuê,

và các đô đựng hàng hóa ày, cùng các đô dùng mà chô- chiên.

Các sự tư nang trình giày thông hành khi có tra hói thìgọi là Sư

ngàn trớ trong việc hành chánh của chức việc nhàønước.

Thuê phài để́gg. theo trái mà tllôi, 'như vậy thì cau [ươi còn

trong huông, ày là sự thường lê lấm, thì phải trứ ra một phân 8

trong sụ' nặng chung mà tính thuê. Như khi đà đóng thuê lân thú'

nhưtrõi, mà có chia một đông cau ra nhiêu đông thì các cau chia ra

dó khôi đóng thuê nữa, vi thuê phài chịu một làn mà thôi. Như vậy

thì kê chó” phải xin giày thông hành riêng mà vi-hàng ràng đã đóng

thuê trước l`ôÌ, và trong giày thông hành ày phài biên Sô thứ tư

cài giày thông hành cái.

Vl. - Những (làu, đàu suõi được phép chớ trong địa-phàn

quàn-hạt là khi nào đã có đựng trong thùng bàng thiêt và đậy lại

kính, hay là trong thùng hàng cày nào có chạy chi sắt.

Những thùng lớn, thùng nhó, và mái có dàu đê cho chày' dâu,

thì chàng đặng phép gời, và như có vào thùng thì phài Sang qua

thuyên khác mà kiêm diêm, hay là sứa lại, trước khi chờ.

Các tàu, ghe, vân vàn. . . . nào chờ trong quàn-hạt trên`5 thùng

đâu, hay là (lâu Suôi (150 càn kilo), thì phài kéo cờ đô đặng chi thứ

hàng hóa glle mình chô”, tại bên, thì ghe ày phài đậưcách xa ghe

khác it nứa là 90 thước. _ “ A “

Bàt lxỷ làai chàng đặng phép khai tiệm buôn báu- lớn những dàu

lữa, đâu và các thứ (làu Suôi, như klr̉ôrlg có xin phép quan Tham

biện chủ tinh trước, cùng phài tuầ̀tn tlleptcác-lê.`lu“àt'địnll saut́năyz

Mỗi người buôn bàn phài có I, - . , Ệ

10 Đàng trư và bàn theo thùngđôi, và thùng chiêc, một cái hô

trét Si-màn, có nắp hàng loại sắt đặng đậy lại, hay là một cải hâm

tô hô, là.m Xa cách mày hàng hóa__ khác, phài đày hàng Sắt, hay là

bằng gạch, và có cứa hàng Sắt. Vách hãm ày phài dày cho được 30

phàn tày Sàp lên, còn Sắt phài dày cho được 5 phàn tây.

Những dâu và dàu Suôi phài vưa trong hãm ày, phài có bao

bàng cày hay là không bao cũng được, chàng đặng đề cái thùng

nào chỗ khác.

20 Đặng đong mà bản cho ngưò'i ta 2 một thùng hàng sắt hay

là hàng kẽm cho đày (Sô kẽm, Sắt cao hơn hêt) đựng cho được

10 thùng dùng trong việc buôn bún, nghĩa là chủ-ng 800 càn kilo;
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trên mặt phài có một cái lỗ tròn chừng 20 phân và phài có một

cái nắp đậy cho vừa và cho kính, và phía dưới phài có một cài

vòi hàng loại Săt và hàng đính trong cài thùng.

Khi nào sang dâu vô thùng đề bán lê, thi đùng thùng thiêt có

đục lỗ mà sang dâu qua thùng đề bàn; người bản muôn Sang

đàu bao nhiêu, thi tủy theo Ý minh.

'l`iệm bản dàu lề phài có một cài lường đề dưới cài vòi thùng

đưng đâu; cải lường ày dủng mà rót dâu qua ve của người

mua đàu. -

Phài đề một cái chậu dưới cái vòi mà hưng đâu nhều.

Trong khi Sang só't đàu, thì chàng đặng dùng đèn.

Trong việc bản lề, thì nghiêm càm không cho bản lề tI'ọn tới

một thùng đâu chiêc. _

Chàng dăng trữ trong kho thùng đáu nào lưng.

Ph́ài trữ' một thước vuôn cát trong nhà gàn nơi chỗ đề thàng

đâu lừa dàng đùng Illẵì tắt lữa khi mới khới Chày.

“Trên thùng nói trước đây thì phải đẽ: tt [làu-Suôi )), để băng

chir đô cho rồ ràng.

Những người bàn lẽ chàng đặng phélr̉trů' hơn 80 tllùng đùng

trong việc buôn bàn, nghĩa là chừng 000 kilos, lrL`r các thùng hàng

Sắtđểmà bánlê. Nhưng mà những liệm bản lè có dọn dep kỳ

lưỡng chắc chắn, thì Nhà-nước cho phép trử' dàu hàng hai sô định

trước đày. '

Như có quan Tham-hiện ưng thuận thì được phép lạp kho mà

trư diu Suôi hàt kỷ là huo nhiêu đặng mà đong cho các tiệm bản lê.

Trù' ra khi nào có phép thì thôi, những kho ày phải làm khỏi

châu thành và khõi làng, và sồ' thuê Ngoại-ngạch có phép Xem xét

và có quyên mà biêt những dàu có tại kho và được phép tra hôi

gôc tich dàu ày ớđàu mà ra, tra ngày chớ vô, và những đâu còn tại

kho, các sụ' trái phạm quỉ điêu định trước đày thì phài bị phạt vạ

til' Q5 đến 250 quan. Như có tài phạm trong nội năm thi giày

cho phép phài thâu lại. Những kho trử, kho bản ẻĩ, và tiệm bản

lê chàng được phép lập ra mà buôn hàn như không có quan

Tham-hiện chủ tinh hay là người thay mạt cho fgiày phép.

lì́hài cai biên cho phép vô trong một cuồn Sổ riêng và cũng phải

biên tắt các thể lệ buộc vê kho, hay là tiên bàn lè dâu.

Vll. - Sư mua, sụ' nàu và sự bàn nha-phiên đêu gọilà sụ' hoa

chi, đêu phủ giao cho Sỏ' thuê Ngoại-ngạch trong Cõi Đông-(lương.

. Sư hoà chi muà và nàn thi thuộc vê SỔ' [huê Ngoại-ngạch làm

mà thôi. “ i

4|
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Sư hoa chi bản thì, hoặc Nhà-nước làm theo thuê Ngoại-ngạch,

hoặc người ngoài làm, nhu' có cho phép, hoặc là người mua hoa

chi hoặc là người có thuê. ~ Ợ

Những người nào muôn bán lê thuôc nha-phiên, thì phải lành

bài bản thuôc trọn một năm từ ngày lèr janvier tới ngày 81 thảng

đécembre.

Bài bản thuôc ây thì có Nhà-nước định giá, và như Xin dùng

tại xú' nào thì phải đùng tại đó và được dùng cho một tiệm mà

thôi. Bài bản thuôc ây phài giản nơi chổ nào để thày t[`ong tiệm.

Bài bản thuôc phát cho người ló'n và tánh hạnh tôt cũng có

phương thê chắc chàn mà thòi.

Như xét có ich, thì Nhà-nước đu ợc buộc mỗi người bản thuôc

phài đóng thuê chưng đặng để bào lảnh các sụ' vạ phạtngười bán.

Những người bản lè được bản thuôc nha-phiên bằng hộp có

dâu hiệu Sô' thuê Ngoại-ngzịcll, và cũng được phép hán lê nửa.

Klli nào mờ một hộp ra mà hán lề, thì phải đề chừa cái đàu hộp

sờ thuê Ngoại-ngạch và chằng đặng Sang Sớt qua hộp khác, trù' ra

khi nào có phép riêng thì mời đặng.

Càm người hàn thuôc chẳng đặng phà hay là thèm vật chi trong

thuôc nhà-phiên mình được phép bán, cũng chàng được phép bản

nơi Chồ nào khỏi tiệm mình. _

Nghiêm càm nhũ“ng_ngưò'i bàn lề thuôc nhà-phiên chàng đặng

bản cai) hơn hay là thăp giá hơn, giá định mỗi thú' thuôc nha

phiên đã nói trong lời nghị.

Giá hán thuôc phài giảng bắng chỉĩ' Langsa chữ quôc-ngũ' và

chử nhu trong một tiệm và nơi chỗ nào để thày.

Các đểu trái phạm luật định trước đây thì bị phạt thâu bài

bán thuôc lại. À

Mỗi người bản lề phải chịu Sờ phi mà lãnh cho mỗi tiệm mình

một cuôn Sồ. Trong Sô ày quan Chủ-Sư hay là người bản Sĩ, hể

bàn cho người bán lè bao nhiêu thì phài biên vô sồ ây bày nhiêu.

Môi khi biên rôi thì đàng nào” bản phải ký tên vào sồ.

Mỗi người bán lề được phép khai tiệm hút, nhưng mà phải khai

trước cho Nhà-nước hay. Nhà nào đùng làm tiệm hút, “ thì chàng

đặng dùng việc khác, và cũng chàng đặng dùng mà bản thuôc hút.

Thuôcnha-phiên 'ày phải bản.t['ước cho tiệm.

Nghiêm _cãm những người nào có màng khi giái thày được

haylà khi giáidãu, càm những đờn bà bầt kỳ là lớn nhô, Con nit

dưới E20 tuồi và người ['llu“0'ng-tây, không được vô trong các

tiệm hút, và các người ày sẽ bị phạt vì́ị nhu' có lời chù tiệm nói
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trước mà cứ ô' tại đó hay là hút nhà-phiên tại đó, Sô tiện phạt

vạ thì định theo các đêu trái phạm tâm thường. '

Nghiêm căm chĨ“[_l1g cho ai càm xàch_quá ¶0 grammes nhựa, trứ

ra khi nào có phép rieng của sờ thuê Ngoại-ngạch cho, thì [nới

đặng. Cůng nghiêm càm chàng ai được bán hay là nhường đê,

hoặc nhựa loc, hoạc nhựa có trộn vật chi, trừ ra khi nào có phép

Sờ thuê Ngoại-ngạch cho thì mới đặng.

Nhữngjngười nào chô' thuôc lậu mà không biêt đặng người

chủ, thì mình phài bị lôi đêu trái phạm ày.

Những người nàn thuôc nha-phiên hay là pha bàt kỷ là vật chi

trong thuôc nha-phiên của Sô' thuê Ngoại-ngạch thi bị phạt vạ từ

300 đên ỂZOOO quan và phạt tù tư 9 tháng tới 3 nàm.

Nhứng thuôc nhà-phiên lậu bắc đặng. nhứng đô dùng mà nâu

và đô đùng mà đựng thuôc hắt đặng đêu l)ị tịch ký.

Khi có tài phạm, thì phài bị phạt vạ bựt trên hêt, và” phạt tù

tứ G thàng Sàp lên.

Nhứng người nào chàng phài là người bán tiệm. mà bị gặp có

thuôc nha-phiên nào khác thuôc chà Só' thuê Ngoại-ngạch, mà

không có phép theo lệ, thi bị phạtvạ tù“100tÓ`i 1000 quan, và phạt

tù tù' 15 ngày tới 3 nàm, hay là trong hai tội ày bị phạt một tộimà thôi.

Nhưcó tái phạm nội trong một nàm, thì sẽ hị phạt tù.

Những thuôc nha-phiên lậu bị bắt, và đô đựng nó, đêu bị

tịch ký. “ ' _

Những thuôc nhà-phiên của Só' thuê Ngoại-ngạch mà bị “gặp nơi

tiệm nào, đựng trong hộp khác hộp của Sờ thuê Ngoại-ngạch,

hay là khác hộp có dàu hiệu Nhà-nuớc, thì phải bị tịch kỷ, còn

người phạm luật phải bị phạt vạ từ '[00 tÓ`i_ 1000 quan tiển tày.

Như có tài phạm nội trong một năm, thì phài phạt vạ bực

trên hêtƒvà thàn bài bàn thhôc lại. _

Người chů tiệm nào hán thuôc nha-phiên khác thuôc của Sỏ'

thuê Ngoại-ngạch, hay là pha hàt kỳ là vật chi, thì phài bị phạt

vạ tứ 500 tới 2000 quan tiên tày và phạt tù tù'1E“`) ngày cho tới 3 năm.

Những thuôc nhà-phiên lậu hay là pha và đô đựng nó đểu phải

bị tịch kỷ. ^

Người chủ tiệm nào sữa dàu hiệu của sờ thuê Ngoại-ngạch,

thì bị phạt vạ tủ`“300 cho tới 8000 quan tiên tây và phạt tà tủ'

3 tháng tới 5 nàm, vàlại bị tòa Đại-llinh chiêu theo luật mà làm

tội nữa. Cũng phài thâu bài bản thuôc lại. _

Người chù tiệm ngành nào Sĩ thuôc chô nào khác chô Sờ thuê

Ngoại-ngạch hay là người bản sĩ đã định cho mình thì phải bị

phạt vạ tư 100 tới 500 quan tiên tày.

~¡
“
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Trong các khoàn gian lậu định trước này thì sờ thuê Ngoại

ngạch được ph'ép được tiên bôi thường; sô tiên bôi thường ày

không được dưới Sô 5 phân giá thuôc làu, và phài lày theo giá

thuôc của Sờ thuê Ngoại-ngạch có Nhà-nước định mà tinh tiên bồi

thưò'ng ày.

Các người chủ tiệm hút hay là nhà bản thuôc nha-phiên phài

bị trách cú' các đêu trải phạm lời nghị này, như các đêu trái

phạm ày đã làm trong tiệm của minh: .

Những ngu ời bán lê, chů tiệm hút, hay là nhà bán thuôc nha

phiên, phài vưng theo Các thể lệ và các lời truyên bão của Sờ

thuê Ngoại-ngạch, hàng chàng tuàn, thi- bị phạt từ 25 tới 100

quan trong mồi đêu tl'ái phạm. , “

VIII. - Trong càc địa phàn còi Đông-(lương nhữ thuôc đè

mà hút thi phài đóng thuê thông hành; Sư thâu thu thì phủ

giao cho Sờ thuê Ngoại-ngạch.

Nhửng thuôc khác thú” thuôc đề mà làm hay là đàng chờ ra

khôi Xữ, thì chàng đàng thông thương trong Côi Đông-dượng

quà Sô 10 cân kilo mà không có giày thông hành của phong thuê

Ngoại-ngạch nào gàn cllồ ờ người gời llay là phòng thuê

Ngoại-ngạch nào gặp giữa đường tư chổ khới ra đi “cho đêu cllổ

phải tới, phátkhông, cho mình. I

Sư pllát giày thông hành ày cho người chờ chiên, tùy theo lời

khai nó, phài buộc đóng thuê thông hànll.

CD?:ì :.:›“Q
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Những sô nào dưới Sô định trước đày mà làm thuê thì khôi

đỏng thuê. , _ .

Các lời khai gian,hoặc khai gian sô chờ, hoặc khaigian gôc thuôc

ờ đàu, hoặc không khai thiệt chổ phải chô' đên, hoặc khai gian thú'

thuôc, đêu bị phat vạ từ '100 tới 9000 quan. Cũng bị phạt theo tội

định trước này những sụ' chờ thuôc quá sô 10 kilos mà không có

giày tờ hay là có giày tờ không đùng theo được.

Các Sư ngàn trờ kiêm Sát, các sụ' từ' nang trình giày thông hành

khi cóịquan tra hòi, thì bị phạt vậ tù' 100 tới 1000 quan tiên tày.

Trong các Sư gian lậu định nơi đêu náy, thì thuôc, đõ đựng

thuôc và các đô dùng mà chờ chiên, cà đêu bị tịch kỷ vê sở thuê

Ngoại-ngạch. ` . \

Sô thuôc nỗi bao nhiêu phải chịu thuê, thì đã định rôi; hỡi lê

ày, nên những sô.thuôc nào dưới, thì khôi thê. Nhưng mà trên sô

ày, thì những Sô lễ cũng phài chịu thuê và phải tính theo phàn,

nghĩa là có sô lê bao nhiêu,thì cứ lày lòng thuê Sô l0tcàn kilos làm

gõc mà tính thuê bày nhiêu. ị .

Thuôc khi đương hái hay là chô' ra _khôi đăt trông, thì không

đóng thuê ; song trong khi chô' thuôc đi bán, thì phải đóng thuê.

IX. - Trong cả và côi Đông-dương, các công-Xi hay là người

muôn làm ruộng muôi, hãm muôi, thì phải có Nhà-nước cho phép

trước. “_

Các đo-n xin làm ruộng muôi thì phải trình cho chức việc sô- thuê

Ngoại-ngạch ờ trong Xứ mìnll đàng các chức việc ày gời đơn Ịnình

cho quan cllánh làm đáu chúng nó ; khi tra vàn rôi và 'nhu' Xét

có lẻ, thì mới cho phép. J

Những người chủ ruộng muôi nào có đứng l)ộ tại Sờ thuê Ngoại

ngạcll, trư ra các điệp có hàng cớ, trong khi mình đã thôi làm ruộng

muôi mình trong một năm rôi, mà như có muôn làm lại, thì phải

xin phép khác. r

Như có phàn chìa hay là bán ruộng muôi, thì người mới làm

chủ ruộng muôi ày phải xin phép khác mà làm ruộng ày. 5

CÓ một mình quan chánh làm đâu Sờ thuê Ngoại-ngạch được

Xét mà cho phép hay là không cho phép áy mà thôi.

Các người chủ ruộng muôi nào muôn tàng sô sào màu ruộng

mình mà làm muôi tllêm, thì trước hêt pllài có Nhà-nước cho phép,

cũng như mới lập một Sờ ruộngịmớỉ vậy.

Các đơn xin làm ruộng muôi, thì chức việc sô' thuê Ngoại-ngạch

phài biên ngày thàng. Sô thú' tư trong một cuôn Sô đã lập ra _riêng

việc ày gọi là Sô muôi.

“aị
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Khi biên vào sồ muôi thì phài biên tên ho, đàu tích người xỉn,

chỗ nào ờ, chỗ làm ruộng muôi, Sô sào mẫu bao nhiêu, và cách

đùng mà làm ruộng muôi ày. _

Khi nào ruộng muôi đã bò không làm trong một năm thì phài hôi

trong sồ muôi, trứ ra khi nào có cớ trọng.

Các lời cắt nghĩa, và dàu tích biên trong Sô muôi, thì phài Sao

qua Sồ cái biên các ruộng muôi, Sô ày thuộc vê chức việc sờ thuê

Ngoại-ngạch gình giữ, và trong mỗi Sô- ruộng phài biên tên họ

người chủ, sô sào mẫu, cách đùng mà làm muôi, huê lợi lày theo

bực trung hao nhiêu, sự đôi (lời các chủ và phài lày Sô thứ tự trong

Sồ muôi mà biên.

Mỗi-người chủ ruộng muôi được lãnh không một cuôn Sồ có cắt

nghĩa để mà hiên các Sô muôi làm ra, và bán cho Nhà-nước.

Sồ ày như có hêt, thì phải giao lại cho chức việc só' thuê Ngoại

ngạch mà lành cuôn mới không tôn tiên.

Những sồ nào “màt hay là hư, và như người chủ có khai, thì

được lănh cuôn khác, và phải đóng một đông bạc là giá cuôn sô

và các Sô' phí chung. - ' Í

Các chức việc Sô' thuê Ngoại-ngạch phài kiêm Sát coi các ruộng

muôi làm. Bỡi phán sự ày, nên chúng nó được phép thâm nhập

trong các ruộng muôi, bàt kỳ là giò' nào khi ban ngày và khiban

đêm ; chủng nó cũng được phép vãng nơi các trại trủ' muôi trong

cả ghe, tàu và các thứ thuyên.

Như xét cóvỉch, thì chúng nỏ được kiểm Săt.

Sồ muôi phài trình là khi nào có tra hôi.

Nhửng kê làm muôi phải đong trọn muôi của mình làm cho

Nhà-nước.

Chàng hé khi nào chủng nó được phép để mà xây dụng, cũng

chàng được đê hay là hán muôi cho người nào khác, phải bán

cho sô' thuê Ngoại-ngạch mà thôi, vi sô' ày' được hoa chi bán

muôi một mình.

Vạy thì muôi phài đong lập tức cho Nhà-nước, tại chỗ nào và

theo cách thức cùa chức việc Sờ thuê Ngoại-ngạch ờ tại xứ chi định

Theo phép thì phải đong muôi cho Nhà-nước trong kỷ ba bữa

trờ lại, kê từ khi đã làm hay là cào muôi rôi, trứ ra khi nào có

phép riêng có cớ hàng đilgthì thôi. Ạ

Sờ thuê Ngoại-ngạch, hoặc phài xuàt thàn ra, hoĩịc lựa người

ồi gân ruộng muôi, hay là ờ chỗ có phương thê đên các ruộng

muôi đê hơn hêt, đặng lo Các sự buôn bán, và sự chớ chuyên

cho dê, lo tu bồ hay là cai quàng các kho đặng đư trứ muôi.
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“ Công-môn ày hay là người “nào có công-môn ày lưa chuân, đêu

phái tu bô và cai quàng các kho đã lập ra trong các Xú- đặng hán

muôi cho người la dùng.

Khi đong muôi thì Nhà-nước trà tiên cho chủ bán muôi, theo

giá Nhà-nước định mỗi năm và có rao trong nhựt-trình cõi

Đông-dượng. v ' _

Giá ày vê phàn quan chánh làm dàu sờ thuê Ngoại-ngạch sô' (lịnh,

và các thủ' muôi nào đùng được thì mới trà tiển. Những muôi nào

có lộn đô dơ,,thì giá trà phài bớt, như muôi ày loc lại mà dủng

được; hàng đủng không được thì phài phá hủy muôi ày đi.

Mỗi khi người chủ nào đong muôi cho Nhà-nước, thì người thê

quyên cho Nhà-nước phài nhưt ký trong sồ thàn, lày sô thứ tư
trongisồ người chủ đong muôi, mà cai trong Sồ thâu, và coi Sô

nluôi đong bao nhiêu, giá trà bao nhiêu. \

Cũng phài chép y các đêu ày trong Sồ của người làm muôi nữa.

Nhửng muôi đong cho kho lập tại ruộng thì phài bán đàng chô

đi, hoặc bán cho người nào có Sô buôn bàn theo lệ định; muôi

ày cũng phài phátra cho các kho ngánh trong các Xữ đàng bán

cho thiên hạädùng, và phát cho nhà nàn muôi loc.

Khi nào Sô muôi tại nơi kho ngánh các Xú“, Xét lại thì vưa đủ

cho thiên hạ xày dụng, thì Nhà-nước được bớt mà bán vừa vưa

cho kê mua.

Thuêlnuôi đề -xâydựng trong côi Ðông-đương định là Qđống

bạc trong môi 100 càn kilos.

Trong nào đùng tạ hay làlường tlli [nột tạ nàng là 60 oàn kilos.

Lòng thuê trong mồi một tạ hay, làlường thì là 1 $20. “

Giá báu muôi đề thiên hạ dủng tại mồi kho haylà vựa, thi

mổi năm có quan̉chítnh làm đẩu sò' thuê Ngoại-ngạch phân định.

Giá ày phài tinll theo như sau này và rao trong nhựt báo còi

,Đông“(lưo`ng: ị ' -

10 Giá mua lại của kê làm muôi; “

20 Giá thuê ;

30 Phán Sờ phí chung (chõ' chuyên hao hớt, vàn vàn,. . .) tính

theo Sư tôn hao trủ“ trong mồi vưa nơi các Xứ ỖẪ dưa mé biễn hay

là 'Ồ' trong đàt; “ . i“

40 Gòn muôi lọc thì phài tính các Sờ phí lọc. _ “

Giáhàn Sĩ thì khác giá bán lê. Bán lê nghia là bán (lưới 15 càn

kìlO'hay là1 phán tù' trong một tạ. 1

Mồi khi có bán_thì phài nhưt kỷ liên vô Sồ bản ra; cũng-phài

biê_n tên họ. người mua, Sô mua bao nhiêu, và giá tiên thàu được

bao nhiêu. “ “ -

' "rì
'_{'!

t

ẤĨ

r

Ặ

vỉ,U Ira'



-183- gị.. Ị

‹:O' (Dị'JO

I""''

'-1F°` O'D
Người mua lănh. mộr̉cái biént́lai xé trong S lại.

~ Những ngưò-i làm muôi haylà nàn lọc muôi, ng sự làm nghê

minh, mà có cân dùng nhiêu muôi mà gia dụng, thì được lãnh

không tôn tiển một cuôn sổ gọi là Sồ cůa người có lô làm muôi

đặng biên các Sư mua của chủng nó.Nguời nào muôn hán muôi, hoặc hán Sô muôi hàng hay là quá

hơn Sô l00 càn kilos thì phải lãnh .hài hán muôi lề. “

Các người thợnàu muôi, buôn hàn lớn_-hay là hán lê, khi Inuôn

bản muôi có vưa muôi hàng hay là nhiều hơn Sô 100 càn kilos

thì đêu phài chịu bài hán muôi. .

Các chô ị vựa, các kho hay là các tiệm được phép hán Sisô

muôi bằng hay là trên Sô '100 cân kilos cho những kê nào có bài

hán muôi mà Ihôi. Lai cũng được phép hán cho người làm muôi,

thợ nàn lọc muôi nào, hỡi côn việc trong nghê nghiệp mình, nên

cân gia dụng muôi nhiêu, và phài có một cuôn Sô mình lãnh

không tôn tiển, gọi là Sô của người cólò, đàng biên các sụ” mua

của chúng nó.

Gác chức việc thuê Ngoại-ngạch và các cllưc việc tuân

phòng được phép tuân văng và kiềm Sát nơi nhà cữa hay là vườn

đàt của các người hán muôi, ” cho biêt chắc Sô muôi của

người buôn hán được hao nhiêu. `

Các đơn xin lănh bài hàn muôi phãi gỡi cho quan chánh làm

đàu Sờ thuê Ngoai-ngach. Ðược phát bài hán muôi ày “cho những

người nào có gia.thê chắc chắn và tánh hạnh tôt, mà Nhà-nước

đã Xét biêt đặng. “ 3

Bài bản muôi thì được dùng tù” năm mà thôi, kê từ ngày 'icl'

janvier cho tó'i ngày 31 déccmhrc. Mỗi năm phài thay cái khác. Vậy

thì mỗi năm các người bán muôi lè phài gời đo'n Xin thay bài bán

muôi cùng quan chánll làm đàu sờ thuê Ngoại-ngạch. Vê phân qúan

ày Xét phải cho phép, hay là không cho phép thay hài bản muôi khác.

Những bài bán muôi thì có hôn hưc, tùy theo Sô buôn hán mỗi

nam -

Giá bài hán muôi phài định như Sau nãy : “

Bực nhứt, 2 đông hạc cho những người hán tư l00 càn kilos

cho 5000 càn kilos. “

Bực nhì, 5 đông bạc cho những người bán từ 5001 càn kilos

cho tới 10.000 càn kilos. “ _

Bực ha, 10 đông bac cho những người hán từ 10.001 càn kilos

cho tới fl0.000 càn kilos. 0

Bực tư, 40 đông bạc cho những người bản tư 90.001 càn

kilos Sàp lén.
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Các người hán muôi lẻ phài có hàng cớ gôc _tich Sô muôi mình

vựa hỡi đàu mà ra. Vậy thì phài có :

10 Một cuôn Sô hán lê biên bàng chũ' Langsa mõi lân mua các sô

muôi minh đem vào vưa.

(Giày thông hành định Sau này thi phài tinh theo các sô muôi

vào vựa ày). y Ạ

90 Một cuôn Sồ bán cũng phải biên hàng chữ Langsa. ~

Trong xứ nào cách chi]-ng 9 muôn thước ó' xung quanh các

ruộng muôi, thì các chức việc sô' thuê Ngoại-ngạch được phép

buôc các người chó' muôi phải trình giày thông hành định sau này:

” Ra khói vòng ày thi chức việc sô' thuê Ngoại-ngạch được phép

buộc các người chờ muôi hàng llay là trên sồ 100 cân̉kilos phải

trình giày thông hành. ` “ ,

Giày” thông hành kề ra trước đây được phát ra :Ị

10 Trong các xứ có ruộng muôi thi chức việc Sô' thuê Ngoại'

ngạch hay là người nào có Nhà-nước cho phép, thì được phát giày

thông hành ày. ^ `

20 Ra khôi vông ruộng muôi thì kê bán lê được phép phát. “ “

Những giày thông hành phài xé trong sồ giáp lai cùa Nhà-nước

phát mà phải trà tiên. ` _

Trong giày thông hành phài biên: “

10 Sô muôi chờ bao nhiêu và thứ muôi nào.

Q' Chê đong muôi. - I

80 Chồ chô' tới.

40 Ði đường nào.

50 Phương thê dùng mà chờ chuyên.

60 Kỷ hạng cho đặngchó' chuyên. `

70 Ngày và giờ Chờ đí. _ J

ặụ' biên cai trong tờ thông hànhthì cũng phài inh chữ trong sô

giáp lai vậy.

Các giày thông hành nào như xét ra biên không inh trong Sồ giáp

lai thì gọi là không theo phép, và phải làm tờ kiêt hàm phạt

người chờ. , . _ .

Những muôi chô- đi theo đường biển thi khói thuê. Gânnơi các

phòng thuê Ngoại-ngạch lập ra mà coi việc làm muôi, thì cũng có

lập những vựa muôi. Câm chằng cho chó' ra khói xứ những muôi

nào không phài đong vựa muôi của Nhà-nước. ~

Các sự bán muôi đặng chờ ra khôi xứ, hoặc là bán tụ' thuận'

hoạc bán giáo giá, thì cứ lày giá cůa quan chánh làm đâu Sờ thuê

Ngoại-ngạch định mà làm gôc. _
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Những muôi chờ ghe tư cữa náy qua cữa kia trong côi Ðông

đương, thi phải có giày thông hành theo phép, hàng không thi

muôi chô ày ti như muôi Ngoại-quôc và lại bị các hình _phạt khác

buộc cho người chờ hay là người chủ muôi.

Những chủ ghe lãnh chờ muôi” thì phài có một cuôn sô như

người bán và một cuôn sô bán.

Như xét có ích, thì chức việc Sờ thuê Ngoại-ngạch phải kiềm

Sát cho thường những sô muôi trủ' trong vưa hay là trong kho.

Như có tlliêu trên 8 phàn trong 100 trong sô muôi trừ, mà không

có cớ chắc, thì người Tài-phủ phài bị trách .

Trong những chô vưa của người ngoài cai quàn mà có Nhà

nước chịu cho, thì chức việc sờ thuê Ngoại-ngạch được phép kiềm

sát luôn luôn, các Sô muôi dư thi có tờ kiêt bẩm làm theo phép

tòa mà thâu tịch.

Như có thiêu quả Sô 8 phân trong 100 trong nội năm thì lạp tữc

phài tinh sô muôi rôi bàc buộc đóng thuê Sô thiêu ày.

Như có làm muôi làu, hoặc không có khai, hoặc là khai

gian Sô lò nàn, Sô Sào màu ruộng muôi, Sô huê lợi, thì người chủ

ruộng muôi phái bị phạt vạ tủ' 100 cho tới 1000 quan tiên tây.

Như có' bô ruộng muôi không làm hơn một năm rôi mà có làm

lại thì gọi là làm lậu. _

Nhu' có tái phạm, thì đô důng nàu, (lò, chỗ đề nâu, bàn loc

đề cho bay hơi, vàn vân) đêu bl phá hủy đi; lại càm tiệt chàng

cho làm muôi nữa và lại bị phạt vạ. 1

Trong cái khoàn như vậy thì Sô muôi làm lậu phài bị thâu

tich nhập vẽ sô' thuê Ngoại-ngạch. ƒ

Như có ngàn trờ trong việc hành chánh bồn phận của chức việc

Sô' thuê Ngoại-ngạch, các sư mưu gian đặng làm chức việc ày tuàn

vàng không được, và gạt gấm chúng nó trong việc kiểm Sát; các

sư tủ' nang không trình Sô muôi minh, củng các đêu trái phạm thê

lệ trước này vẽ Sư giủ' ginh Sô Sách người bàn, sô bán và sô

thông hành, thi đêu bi phạt vạ tủ' 100 cho tới 1000 quan tiên tày

và lại phài bịcác hình phạt vê tội chông cư haylà làm dữ cùng

viên chức ày. ` A

,Các người chủ hay là người nào gánh dạo hay là đề cho ai

những muôi nào không có vi-hàng gôc tich chắc chàn, các người

làm muôi dùng muôi trái thê lệ định trước đày, đều bị phạt 'vạ

từ 50 quan cho tó'i 9000 quan tiên táy và phạt tù từ 5 ngày cho

tới 6 thàng. Như có tái phạm thì phài phạt vạ bưc cao hơn hêt

và phạt tù bưc chót là một tháng.

'In
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Trong các điệp như vạy thì những muôi, những mái, đô đựng'

và đô đùng mà chô' chuyên đêu bị thâu tịch nhập vê Sô' thuê

Ngoai-ngach. `

Như có bán hay là để cho ai, thì người mua và người lãnh

cũng bị phạt như người bản hay là để cho vậy.

“ Người nào chờ muôi không theo phép mà không biêt tên

người chủ muôi, thì phài lãnh phán lổi vê minh phài chịu.

Như có đong muôi trề cho Nhà-nước thì hị phạt vạ tù' 50 cho

tới 1000 quan “tiên tày; còn muôi thì bị thàu tịch nhập vê Sỏ'

Ngoại-ngạch. _ - “

Các SI._I'“CllỖ' muôi ra khôi Xứ' hay là chô' vô xứ' mà làu thì gọi

là làm muôi làu và phải tri theo luật đang banhành trong côi

Đông-dương mà trừng trị. -

Đểu gọi là muôi làm lậu, là những muôi nào chờ trong ghe -hay

là trong xe, đi trong chổ vông nào tư 5 muôn thước d(_)c theo mé

biên hay là 'theo đường đàt mà người chủ ghe haylà _Chii Xe

không có trình sô muôi haylà Sôỉlàm nghê nàn lọc muôi, phái có

đỉnh theo một Cài giày thông hành mà vi-hàng gôc tich muôi mình

ờ đàu mà ra.

Người Chil muôi và người chô' muôi đêu bị tội liên cang cùng

nhau trong các đêu trái phạm. , 0

Như có gặp thày những muôi làu bò trong chỗ 5 muôn thước

ày mà không biêt ai, thì phải làm tờ kiêt bẩm lày tên không biêt

ày, và phãi kêu nài toà xừ tịch ký những muôi ày và đô chô*

chuyên, nhập vê Sô' thuê Ngoại-ngạch.

Chů ghe bâu, ghe câu, tài công hay là chů tàu buôn, tàu khói,

hay là các thư ghe nào chờ đô đi theo đường Sông rạch, như có

bị bắt chô' lậu muôi, khác thứ' muôi cùa các kho trů' cha Nhà

nước, hoặc như các người ày bị gặp có sô muôi nhiêu hơn Sô

mình mua có Sồ hay là biên lai theo phép, thì cả đếu bị phạt vạ từ*

100 chotới 2000 quan tiên tày và phạt tù tư một tháng dĩ chí

Qtnăm.

Trong các diệp như vậy, thì muôi đêu bị tịch kỷ nhập vê sô" -'

thuê Ngoại-ngạch. Những tàu buôn, tàu khói, ghe lớn, ghe nhô,

và trọn hàng hoá chô' dưới ghe đểu phài bị tịch ký đặng thê

chưng vế tiên phạt vạ.

Như có tái phạm, thì tàu buôn, tàu khỏi, ghe lớn, ghe nhò,

và đô chờ dưới ghe, đêu bị thàn tịch nhập vê sô' thuê Ngoại-ngạch,

và lại bị toà xů' phạt vạ và phạt công nữa. `

. Những người coi tàu, haylà chủ tàu, ghe lớn hay là ghe nhô

nào, mà càt muoi lên tại đàu nơi mé biển, hay là bán ngoài đữar =='_
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biền, trong vòng địa phận huộc cho những ghe câu hay là ghe

bâu, những muôi Ỗ' trong kho Nhà-nước để chõ' qua xú' khác nên

khôi thuê cũng tĩ nhu' muôi chõ' ra ngoài Xứ, thì đêu bị phạt từ'

500 đên 5000 quan tiên tày và phạt tù tủ' 8 tháng [ới 2 năm. Bỡi

lềh̉ằy, nên những muôi chô' trong ~ ghe ày phải bị thâu tịch vê Sô'

thuê Ngoại-ngạch. Nhũ'ng tàu buôn, và tàu khói, ghe lớn hay là

ghe nhô., đêu bị bắt dam đặng thê chưng sô tíên vạ phạt.

Các người Chờ muôi nào có đái .tùy giãy thông hành mà giãy ày

chằng thông dụng được, thì bị phạt vạ từ' 50 cho đên 2000 quan

tiển langsa và phạt tù từ' 5 ngày cho tới 6 tháng và lại bị tri buộc

vê tôi chỏ' muôi lậu tùy theo việc chỏ' chuyên ra ngoài vòng hày

là trong vòng 5 muôn thước đã định.

Ai có buôn bản không có bài bán muôi thì bị phạt vạ từ ẹ̀:`ẳ0

cho tới 5000 quan tiên tày. Ạ

Như có tái phạm thi phải gia phạt vạ sô cao hơn hêt,

__ị_Ợ-ị-.
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ĐOẠN THÚ' XVII

VÉ VIỆC DẠ Y-DÓ CHUNG

I. - Việc khat' mớ trường học.

II. -- Việc hương chửa cai-quản các trường tổng. _

III.-- Thể lệ chung. -

I. - Hễ làng Sồ' tại Tổng nào mà không có nhà trường dạy

chũ' Langsa, thì phàilập một cái nhà trường dạy chủ' quôc-ngữ.

Khi làng Sờ tại không có thê đủ mà lạp, thì các làng trong tồng

phải đậu tiên trong việc Sờ tồn. Quan Tham-hiện Sờ tại bàn luận

cũng Gai-tồngvà các xă-trường mà định cho mỗi làng phàiờđậuạ

tiên là bao nhiêu. --Những lăng nào mà có lập nhà trường dạy

chữ quôc-ngữ' rổi, thì khỏi chin đậu tiên cho nhà trường bổn tồng.

ll. - Việc cai-quàn các nhà trường tổng thì vê phân sự Cai

tổng.- Mày ông ày phải Xem Sóc cho các thây giáo dạy cho cãn mần;

phải năng coi nhà trường cho được Sạc h Sẽ, cho có học trò học,

và dạy các nhà có đù ãn cho con đi học ; mây ông ãy cũng được

cho các xă-trường làng nào đã có lập nhà trường coi phụ thê cho

mình; Những chà mẹ nào muôn cho con mình tới thì cho_, bằng

chằng muôn thì thôi ; xăt́trường cùng _hương chức chằng có lồi gì

trong việc ày, nên đừng bắt ép con nít mà đem tới trường;

hương chức nào bãt ép như vậy thì sẽ phải trách phạt nặng;

lll, - Mỗi ngày phåimõ' học buỗi Sớm mai ít nừa là một giờ,

chiêu 1-giờ; - chằng khi nào được nghi học mà không có phép

Cai-tổng; khi nào nghi quá 2 bữa thì Cai-tồng phải xin phép quan

Tham-biện; các thây giáo nào chằng tuàn phép 'ày thì phải bị

căt lương. “ ..

Chằng khi nào mày thâygiáo được ăn lẽ vật của llọc trò hay

là của cha mẹ học trò, ai chàng tuân, thì sẽ phãi hẩm cho quan

Tham-biện quờ phạt nạng.

Trong các trường tổng đêu có dạy chũ' nho; vì lề ày, nên phụ

một thây giáo chũ' nho trong các trường ày; mà việc học chử

nho là việc học phụ mà thôi, nên phải học chũ' quôc”-ngũ' và học
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cội rễ chủ' Langsa trước, và lại, việc học chủ' nho là ờ ngoài lệ

buộc, côn hai thú' kia thì ờ trong lệ buộc.

Mày thây-giáo tồng phàidạy cho học trò biêt càn lường, thước

tàc tày; trên vách tường phài vê một cải thước chia ra từ phân

từly cho họctrò coi. c

Trong mỗi trướng, cũng phài có một cái kiều thước tày, vê

phân mày thây giáo gillrlày. ,

Cha mẹ các học trò học trong,đêu phài Sàm đù cuộc tiệt đô nàm

là mên, chiêu, gõi cho con mình. Khi có đù các đó ày, thì mới cho

nhập trường.

. Những con nít mà có tróng trái rôi, thì được cho vào các

trường Nhà-nước; vì lê ày, nén mõi đơn xin cho học phài có

hiệp theo một cái vi hàng làm nó đã trông trái rôi.

Sư buộc trông trái đêu phải bang hành nơi các trường học, bàt

kỷ là trường nào trong quàn-hạt, vậy thì bàt kỷ con nit nào, nêu

không có trình giày của quan lương-y hay là thây chường-đậu

chứng hàng ràng đã có trông trái, thì chàng đặng vào trong các

tru ờng mà học. ,

Giày vi-hàng ày trờ nên chắc là phài cướt rò ràngđã có trông trái từ

5. năm trờ lại, thi mới chiêu có đặng. Bằng như giày vi-hàng ày cước

rằng có trông trái quá hơn 1 năm mà không mọc thì phài trông lại.

Mỗi nàm đên kỷ tưu trường thì quan lương-y hay là một thây

chường-đàu có hàng càp phài trông trái cho hêt tháy con nít học

trò nào đă có trông trái quá hơn 5 năm hay là có trông trái hơn

1 năm mà không mọc)

_Mỗi khi trông trái rôi thì thây chường-đậu phài phát cho học

pồ

trò một Cái giày vi-hàng ngày nào trông trái và có mọc hay không.

Việc trông trái trong các trường học là việc làm không có àn

tiên cho hêt thày họctrò học trong hay là học ngoài. Những con

nít hay là trê trai nào phú cho tháy chướng-đạu trông trải cho

đặng vào trường mà học thì cũng đêu được hường nhờ Sư trông

trái không àn tiên, nhưng mà nội trong tháng trông trái thì phải

xin cho đặng vào trường mà hoc. “

Như Nhà-nước không có ban nhà cho mày thày giáo ờ thì

làng phài căp cho chúng nó hoặc là nhà hoặc là tiên đặng chúng

nó ờ cho tů' tê.

Đã có lập ra những tiên thường để chuẩn cho các thày giáo

trường tông trong việc dạy tiêng Langsa.

Tiên thường ày phài tinh theo sô học trò và bưc học chúng

hó, và phài có hội Phái-viên tra xét coi chúng có biêt nói tiêng

Langsa vừa đů chăng. _
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Những tiên thường ày là bưc 10, 20, 80, 40, 50, 60, 70, 80,

90, và bưc 100 đóng bạc.

Phãi lày sô họctrò đi học Siêng năng đặng làm cội rễ mă

chuấn tiên thường. “

Mõi năm tại châu-thành mỗi tinh trong mây ngày đâu tháng

janvier, thì mồ' hội thì mà” chuẩn tiên thường ây cho các thây

giáo trường tông.

Những bài thì trong khóa ày đêu y nhau cho Các trường học

tại quần-hạt. Nllững bài thì ày là một bài viêt mò rẽ lắm chừng

2 hay là 8 hàng và cắt nghin từ' chữ, một bài nói chuyện bằng

tiêng Langsa trong 10 phút đỏng hồ trỏ' lại.

Cũng phải tinh vào đặng Sắp thứ' tư những học trò chịu thi,

sự giũ' Sạch sẽ Các Sô trường học, Sồ ra bài dạy và các tạp bài

vỏ' của học trò. “ '

. Các thây giáo Chăng đặng trình ra hội khóa thi Các học quá H

tuôi, và chẵng đặng trình cũng một đứa học trò mà thi hai lân.

Những trường học nho tùng y một thể lệ “thì được tranh cùng

nhau trong hội thi ây mà thôi. Vậy thì“các trường học tại tinh

thành không được dư vào hội thi ày.

Các học trò nào có đứng bộ tại trường và có đi học mộtcách

siêng năng trong it nữa lh một năm, thì mới được thi.

Được phép lập vườn gân trường học bồn tông, các học trò

phải làm trong vườn [ược ày.

Các làng được phép chuần tiên giúp đõ' cho địa-hạt đặng dùng

trong việc dạy dỗ chung, nhưng mà sụ' giúp đỡ tình nguyện 'ày

phải cho có ban hội-tê hăn nghị thì mới được.
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.ĐOẠN THƯ XVIII

VE^` LĨNH TẠPI

1.. - Vt́ệc dt́ẻn lính Hà việc đăng lại.

11. - Tột” buộc cho làng nê ut́ệc địên lính.

III. - Việc lính trốn.

“ IV. - Tt́ẽn lltvzơớng. `

V. - Lính [lơn hậu Annam.

V1. -- Cách lính-tlì́p ăn ở trong lùng. '

VII. -- Quí (Hên các khoản.

¡ .

l. - Người nào mà làng mình đem ra điên VÔ co' lính tạp thì

phài tùng theo thể lệ Sau này I

'10 Phái có cho được 21 tuổi Sàp lên; 98 tuổi sấp xuông;

g 20 Phãi cllo tráng kiện và\đù'ng có tật bịnh chì làm cho mìnll

đi lính khòng được.

3° Phái có vóc cao, ít nữa là l thước 52 phàn ;

40 Phải có lnột cái giày vi-hàng tánh hạnh tù' tê cùa làng phát

khong ăn tiễn, và có [lương chưc ló`n kỷ tèn vào.

Sư tuyễn lưa người đăng đi điển lính thì giao cho làng lo.

Người đã tuyển lưa l`a điên 'lính đu'ợc phép kiêm người khác

thê C110 minh. “

Người bị điên linh đun̉ợc kỳ tám bửa dạng trình người thê.Người thê phải tùng theo thể lệ buộc về tuổi, sự tráng kiện, vóc

cao và tánh hạnh tù” tê đã định trước đày. À

Người đì thê ày cũng phải là người Ỗ' một tồng vÓ'i ngườibị

diẽn, phài trình giày thuêithàn, và một cái giày vi-bằng tánh hạnh

từ tê cùa hương chức làng nó phát không đỏi tiển và có cai-tổng

t́lli vào.

Nhfrng lính tạp Cưu ờ trong bồn-hạt được phép I'a“mà điên lỉnh

thê, như đã có các thể lệ vê Vóc cao và tráng kiện đù, mà lại phải

có dů Các lò'i buộc Sau đày. g

10 Phãi Có một cái giày vi-bàng tánh hạnh tù' tê cùa cơ binh phát

cho nó khi nó mãng liIIlI.

\
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20 Phài cỏ một cái giày vi-hàng tành hạnh tů' tê của làng sô' tại

nỏ phát không đòi tiên, như nó đã thôi lỉnh quá chin tháng. _

80 Đã thôi lính it hơn 2 nàm.

1
!t́° Tuoi nó phài đúng một Sô cọng với sô còn lại mày năm nó

phài ờ lính đặng lãnh phân hưu trí, khôi buộc nó ờ trong cơ hinh

quá 48 tuôi.

Khi cuôi tháng thú' 2 trong môi kỷa tháng, thì quan cai quàn đạo

binh phài gời cho quan Tham-hiện vê đia-phàn minh, một cái Sô biên

tên những lính trong tinh ày đã bôi bộ trước khi mãng kỷ 3 thàng.

Lập tức quan Tham-hiện phài cho làng hay đặng làng lo kiêm

người điên thê mà trình cho hội Phái-viên điên linh cho khôi trể nãi.

Cho đặng công việc hội Phái-viên điên linh khôi ngưng lại, khi

nào những người trình mà điên không dů các thể lệ, thì làng ph ài

dãn theo một Sô người đàng điên cho hơn sô phải điên. Sô ày là 3

người trong một người điên, li người trong 2 người điên, 6 người

trong 3 người điên và trong 4 người điên Sãp lên, thì sô càp

phài trên sô điên một lân rười hay là (11 8/9) như khi nào Sô

điên có lê, thì phãi tăng một người, tỳ như trong 7 người điên;

thì làng phài càp (7+1) 8/2 : 19 người.

Những người phài trình cho hội Phái-viên thì phàitrinh theo thú'

lớp biên trong Sồ làng đã nạp. v y

Như trong mày người trình mà -hội Phái-viên không chàm được

đúng Sô làngephài điên, thì làng phải trong kỳ hạng quan chánh

hội Phải-viên dịnh, thì phài đem người khác tại tinh đặng cho hội

Phái-viên ày xét.

Trong việc linh của làng đàng khóa lại khi còn ờ trong cơ binh

thì làng không được đụ' vào, việc ày giao cho nha-môn bên vô

làm tùy theo ý. Khi nào tờ giày tên'lính tập nào đàng khóa lại và

kỷ tên rôi thì quan cai quàn cơ binh phài thông tin cho quan Tham

hiện trong tinh sô' tại của tên lính ày hay, rôi quan Tham-hiện

phài cho làng hay.

Tên linh-tập nào đàng khóa lại thi còn thuộc vê sô linh của làng nỏ.

Như có việc khó trong Sư thì hành hay là Sư cắt nghia tờ giao

kèo mà người mướn kê thê buộc chịu trả cho người đi thê một

phán tiên phụ càp, thì việc ày phải phủ cho tòa xử việc tâm

thường, nhưng mà làng và Nhà-nước không được đư vào.

“ Môi khi tên lỉnh-tập nào được phép đăng khóa lại thì các tờ

vi”-hàng theo phép chưng răng quan mô-binh nó đã chàm nó, đến

phải gời cho quan Tham-hiện đặng lạp tờ và cho làng hay nữa.
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Sỏ' Zinh mỏi tỉnh phải điên thtđịnh như sau miu :“

ầ Ẹ V” 7!* Ị

` Sổ DÂN Sô LĨNH

TEN CÁC TÌNH

đứng bộ phãi điên

~

Bắc-lỉêu.....J....... . . . . . . . . . .. 14.459 115

Ba-rịa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . .
. . 11 :8140 94

Bên-tre .............. .... .. 45.6% 36!;

Biên-hòa............. . .. ........ _ . ẫlham 193

Cân-thơ.......................... . . 218 ỈSẼỈ 386

Cap-Saint-Jacques. . . . .. . . . . . . . . . . . .. 880 7

Châu-đôc ......... 26-Ế16 208

Chợ-lớn. . .- .... _ .. ............... .. 40-944 327

Gia-định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51856 mí) -

GÕ-công.......... ìí-109 ' 168

Hà-tiên. ........ ....... .. 2-579 20

Long-xuyên . . . . . . ... . . . .. .. . . . Í . . . . 28-939 231

Mỳ-tho... .... . 63-113 501

Rạch-giá.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 19.651 157

Sa-đéc .... ........... ..* ..... . . 15.951 362

Sôc-trăng...... . . . . . . . . . . . . . .
.. Ẽ5-HỶ 201

1 Tanan. . . . . . . . . . .
.. 23.112 18.1

Tây-ninh... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..` 14.316 114

Thú-đầu-một ...... ......... a0.613 296 “

Trà-vinh .... ................... . . 37 . 10.1 296

vtnh-long............... ..- ...... .. 34-774 278

Tổng cọng...... ..... .. 601.037 1.796

ll. - Làng nào câp một người nào ra điên lỉnh (dân đúng

bộ hay là người thê) lày tên giã, thì bị phạt vạ từ 50 tới

100 đông bạc. “ “

1. ăng nào bị bắt lý có phát giãy vi-bằng tánh hạnh tů' tê cho người

ra điên lính mà đã có án toà phạt vê tội ăn trộm, ăn cắp, cô .ý

đánh người ta cóthương tích, làm nghịch trái tánh nêt na, thì

bị phạt Çvạ từ 50 đên '100 đông. “

Làng nào trình cho hội phải viên điển lính một người nào mà

khi trước hội phải viên ày đã bầt, vi xét nó bãt lưc mĩl giúp việc

binh lính thì bị phạt vạ từ 50 tới 100 đông.
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Làng nào khi tới ngày quan Tham-hiện đã truyên bão mà

không có trình cho hội pllái viên điên lính đúng Sô lính phải điên,

thì bị phạt vạ lồ đông,_khi có đùi láng ày tưu tình, và phạt vạ

một dông bạc trong một ngày trể, khi đã có đòi tới chồ sỏ' tại

bồn xú' mình, nhưng mà sự pllạt vạ đinh chót hêt chàng hê quả

'lỗ đông.

Những \tiên vạ phạt theo càc thể lệ đlnh nơi đêu trước đày,

đêu vẽ phân hương chức lớn chịu.

Gác hương chức càp lính ra điên thì phải dưng một lá khai làm

cho trůng cách thưc mà vi-hàng sư danh vọng từ tê 'cùa các lính

điên và Nllà-nư('I'c_Sẻ buộc phàn lồi hương (sllức ày vê sư phát tờ

vi-hàng ày như Sau mà rò được ràng các linh điên ày thiệt dã có

án toà phạt tội khỉnh và tội tl'ọng. À .

lll. - Khin nào tên lính nào” trôn, thì quan cại quản cot́binh

nó phài thông tinh cho Ĩquan Tham-hiện tại tinh Sờ tại nó llay, rồi

quan Tham-hiện lập tức truyẽň cho làng tàm bắtgiài nạp tên linh

trôn, hay làlo kiêm người thê nó trong kỷ 15 bữa.

Như người lính trôn, khi đã có điển người khácthê rỗi, mà bị

bắt lại được, thì cũng cho nhập lại trong cơ nhưng mà nó sẽ được

thuộc về sô linll của làng, là trong khi nào có khuyêt chỗ trông

trong Sô bỡi người lính khác t1'ôn đi. _ “

Hễ ai đi lính đã được 6 thảng rôi, mà vắng mặt Sài phép, thì

đính bữa quá kỳ vắng mặt đã định trong luật, quan Cai đội hình

phải chạy giày cho Tquan Tham-hiện hay mà dạy làng tâm nà tên

línll ày mà đem trờ vô cơ. Nêu nội “trong 8 l›ũ'a mà tên lính ãv́

kllÒngtl`ồ: vê trại, hoặc là làng không cho quan hiển cho-(lù,lẻ cả

nào mà nó khòng trờ VÕ cơ, thì tên lính ày sẽ phài bị khai đào

cùng phài thay tên khác lập tức. Làng phải đi tàm nà những tên

lính đã bị _khai đào mà nạp cho quan làm tội y theo điểu luật.

Những tên nào đi lính chưa được 6 tháng bõ binll ngh mà trôn

mà chưà có hỉ khai đào, thìlàng cũng phải truy bắt nữa.Trong một hai tình, có lính trôn mà tưỖ'_ng “ràng chàng cỏ ai

tâm nà bắt buộc gì, cho nên Nhà-nước truyên dạy các làng phải

tàm ná cho àn càn, bài những lính trôn mà nạp cho quan;nhuẲ

vày thì có ích lợi trong việc binh-chánh, và lính tròn ít hơn, lại.

làng cũng khỏi màt công điên tên khác mà thê lại.

Một phànthường 10 đổng bạc Sẻ Chuẫn cho các người Phương

động nào có hắt được một người trong Cơ hình khai vẳn mịt”-Sái

phép haỵ là đã [rôn lính. “ i “ Ẳ
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Tiển thưởng ây sẽ được lãnh là khi nào có chiêu tờ kiêt bẩm

l)ắt,làm trúng theo cách thức. Sự' phát phân thưởng ày là phân sụ'

của viên quan cai quẩn trong xứ nào tên lính bị bắt. .

IV. - Các làng chằng đặng câp tiên phụ dưỡng cho lỉnh nứa.

Hưo-ng cllức não lây cớ câp tiên cho linh mà góp tiên làng mà

xuât phát thì phải mắc tội y theo điêu thứ 179 và 169 trong luật

hìnhyvà sễ bị giải đên toà, ` “

Cỉlclììng không phải căp tiên phụ dưỡng cholinh “ tập.

Cĩlm hương chức chằng đặng hứa đêu chi cùng lính đem ra điên

mà gạt gầm chúng nó trong việc đãng linh, vi chằng hê khi nào
được phép chuận tiễn thưởng cho chủng nó. Ý

Tò' giao kèo làng làm mà giao ước củng tên lính tập nào trong

khi điển nó, thì gọi là một tờ thuộc vẽ phân chánh-tri.

Sư phàn đáng án tòa ày không thuộc vê phép tòa và sư phân

đoảng các tờ àykhông thuộc vê phép tòa. Ẹ?

V. - Bã lập ra một Cơ lính lưu hậu bồn quôc phẳi cllọn trong

các Sắc lính kể ra Sau nẩy: .

10 Là rhọn trong những línll hồn-quôc thâm niên được phân

hưu trí, `

20 Là chọn trong nhứng lỉnh bồn-quôc đã măng khóa rôi.

Hạng Ỗ' linh lưu hậu, vê lính đã được hưu tri thì là 5 nãm; vê

lính màng khỏa thì là 8 năm.

Hạng vào ngạch linh lưu hậu phải kể tů' ngày được phép hưu

tri hay là ngày đã măng khóa.

Được khỏi vô ngạch lính lưu hậu :

-1,0 Những linh, khi mãng lính rôi, được thi có căp hằng.

20 Những lính nào, khi măng lính rôi, mà làm chức cai-tồng,

chức phù, huyện hay là chức lỷ trường.

80 Những lính nhập vô cơ lính tuân phòng bồn-quôc trong cõi

Động-(lương còn đương giúp việc.

40 Nhũ-ng lính bị trừ hội trong khi còn ỡ trong cơ binh, hay

là Xét bãt lưc mà giúp việc binh khi nhập vào ngạch .lính lưu

hậu, các đêu ây thì chiêu theo lời nghị hội Phái-viên Xét vẽ lính

trứ hối, hộihàm trong mỗi đạo hinh và sô Phái-viên được dư trong

hội ày có quan Tổng-thông định y theo lời quan ĐÔ-thông đểu

quàn coi bộ binh trình thinh. J Ợ

50 Các lính coi giử những đèn vọi đăng.

60 Những lỉnh tứ khi mãng lính rỗi mà trỏ- nên không đáng

mang súng nữa vì bỡi có bị án lý chi y theo các án định trong

đêu thứ lk trong luật ngày 15 juillet 1889. “ 10
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Như có lình nào vô ngach lưu hậu thì quan “¡'l`ham-biện hay là

quan thay mặc cho xã-trường trong lăng nào khi trước điên tên

lính ây hay. “

Như tên lỉnh nào mãng khóa nhứt định thì cũng phải cho lãng

hay như vậy.

“Các sư đôidời trong ngạch lình lưu hậu thì phàithông báo

theo Cách Sau náy:

Hế khitén lình lưu hậu nao đã qua đời thi xă-trường phải

báo cùng quan Tham-hiện, hay là quan thê quyển hay. Viên quan

'ày khi đã có kiềm Sát sự tú' tén lính rói, thì thông linh cho quan cai

quàn đội linh lưu hậu, cợ phó thú, hay là thuộc đội ngủ nào trong

cơ binh nào tên lính lưu hậu qua -đời, khi trước đứng bộ. Phà]

trừ bộ tên linh qua đời ày và chẳng được đem người thê nó.

Hễ khi tênh̉lính lưu hậu có dồi chổ ờ thì xă-trường phài thông

báo cùng quan Tham-hiện hay là quan thê quyên hay. “ '

Trú' ra khi nào có việc thân binh thì mới được đòi những

lính hưu trí; còn bao nhiêu lính lưu hậu bồn-quôc trong lúc còn

thuộc vê ngạch lưu hậu, đêu phài chịu ba kỷ giáo diển từ 15

ngày Sì́ìp lên, không tính đang đi và đàng vê.

Vào hàng lính lưu hậu trong 6 năm đáu, mỗi hai năm đến Có

giày đỏi. ¬ “

Kỷ điển tậptrước hêt thì là trong vòng năm thú' 2, Sau khi đã

màng khóa. _ V

. _ Những lính lưu hạn được khôi kỳ diền tập trong lúclbình thời,

là như chúng nó làm'chú'c thông ngôn giúp việc nơi nha-môn

trong cồi Đông-dương, làm chức việc giúp việc trong các dạo

linh co- (lính mà tà) hay Ỗ' lính nơi sò' thuê Ngoại-ngạch.

Mỗilàng đêu bl bảo lănh vẽ việc các lính lưu hậu, và trong khi

có đòi thì phài trình những linh đứng bộ Sồ mà thôi.

Nói vẽ kỳ giáo diền lịnh lưu hậu, thì quan Tham-hiện hay là

quan thê quyên phài gời cho xã-trường truyên lại cho lính lưu

hậu hay các tờ trát cúa quan mỗ binh cai quàn ngạch lính lưu

hậu đòi mỗi tên. ị

Tò' trát đòi ày phải sàp theo từ' làng. Quan Tham-biện phái biên

thêm trong tờ_ trát ày, ngày tháng, giờ nào tên lính lưu hậu

phải ,tưu hâu tại tinh thành. Cũng được dúng yết thị chũ' nhu.

chũ' quôc-ngữ, và chữ Langsa hiệp với trát mà đòi tên lỉnh lưu

hậu. Các nha-môn bên vò phải làm yêt thì 'ày hằng chữ inh và

phài gời trước ít nữa là 9 tháng cho quan Tham-biện; quan

Tham-hiện phải viêt thêm vô ngày tháng và giờ nào Các lình lưu

sn
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hậu, phải tưu tại tinh thành, cũng phài gián dưới chót mỗi tờ

yêt thị đề gời cho từ làng một cái Sồ biên tên mày người linh bị

đòi. Các xà'-trường phài gián yêt thị ày nơi chỗ nào thiên hạ hay

vànglai trong làng. Chằng được phá hay là gián chôngtờ chi

trên yêt thị ày trước ngày chót kỷ giáo diễn. Quan phó Đô-thông

được Ch̉ìlầ̀ll miềng ky giáo diển cú- 6 người trong 100 cho các

linh lưu hậu nào Xét là kề Sờ cậy có ich cho cha mẹ nó.

Các đơn Xin chuẩn miềng thì phải đưa cho Xã-trường trong

làng, rỏi xă-trường lành phân trách cú' vê Inình mà gời đơn ày Cho

quan Tham-hiện Cùng phải tờỷ-tường mình cho có cớ.

Cũng được chuấn việc ngưng lại hay là đình lại. Các đơn cũng

phài gời y như một Cách. -

Trong lúc hình thời, những lính lưu hàu nào năm bửa Sau

ngày đã định, mà không có tựu tại cơ binh mà giáo (liền thì phài

báo cho quan Tham-hiện đặng truyên kiêm bầt nó, linh ày sẽ bị

phạt theo phép binh lính. .

\Như có tái phạm thì quan vờ cai quàn ngạch lính lưu hậu gời

một cái tờ dạy phài thượng lộ cho quan Tham-biện, rôi quan

Tham-biện gời lại cho Xã-trường đặng giao tại tay tên línll lu'u

hậu. Như tén lính lưu hậu không tuàn theo lịnh ày, thì gọi nó là

bàt tuàn phép. Như vạy thì quan vô cai quàn ngạch lính lu'ủ hàu

phải gời cho quan Tham-hiện một tờ dạy kiêm hất, và tênlinh

không Chịu tuàn phép phải bị tập ná và bàt. _ _

Trong lúc có việc điêu binh, như tên lính nào ba bửa Sau ngày

đã định mà chàng tưu nơi đạo hình lưu hậu nó, thì phải háo cho

quan Tham-biệnjđàng tluyên kiêm nó. Phài gời một tò' trát đòi nưa.

Như tên lính không tuàn thì phài gờimột tờ dạy phải thượng lộ,

như tén lính không tuàn lịnh tờ ày thì gọi nó là bàt tuàn phép.

Khi lính tập Xin phép Vẽ làng mà phá phách làm cho măt sụ”

hình tịnh trong dàn tình, hoạc ngan tàng làm lỗi phép nước, thì

làng phài bắt giãi nạp cho quan Thamơbiện.

Linh tập Annam, khi không có mang súng ông, bàt kỷ có chI'rc

haylà lính, đêu phài chào kinh các viên quan bên vàn có mang

dàu sắc chotới bưc Cai-tồng.

Trong các đôn đật riêng nơi các Xú”, như có lính trôn, thì quan

cai quàn đôn ày phải cho quan Phů, quan Huyện hay là Cai-tổng

hay mà truyên rao kiêm bát. Cầm quan cai quàn các đôn chàng

đặng tụ' Xưng mà Sai người ra khôi vòng đôn mìnll mà tuân

phông, trù' ra khi nào có chuyện đại sự như hòa hoạn, Sát nhơn,

có tiêng thiên hạ la mà truy trộm cướp thì mới đu'ợC.TrOng lúc

như vậy thì phài thưa lại cùng quan Huyện hay là Cai-tổng hay.
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VII. - Như có lính tập nào lây tên giã mà Ỗ' lỉnh thi quan

Tham-biện phải lập giãy đích thân nó. Phải làm cho mồi tên

linh những tờ kễ Sau nãy:

Chức việc coi bộ đời làm một tờ viơhằng thê tờ khai sanh,

Trong tò' ây phãi có xã-trưõ'ng,{hu'ơng-thàn và hương-hào ký

tên và lại phài nhận con dâu làng” nừa.

Quan Tham-hiện phải làm một tờ đích thân mà kễ các tên nào

người lính lây, vă phài nhận chấc tên thiệt của nó là tên gi.

Các bổn sao rút. trong bộ đời thì phải phát cho linh không ăn

tiên.

Nllững lính mă tà phải tuyển chọn trong nhứng lính cưu

linh tập mãng khóa mà thôi.

Nhứng người minh-hương cũng buộc phải đi lính như người

Annam vậy.
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VỀ VIỆC ĐẢNG LÂM

.ị----Ỷ

I. ỉ- V2`ệc.làm Từng.

II. - Rừng bt́ẹ́t trí (Rỉmg-câm), °

III. - QILỊ/ỔTLỈJÍLỘ/ll, của các làng có Itìm phân.

IV. h́ Những 1`t`ơng thuộc Uẽ tỉnh, 'Uẽ lùng, oà thuộc có chủ.

V. - Btỉn định thước tăt Ctì́ịl được phép đôn.

VI. -- QUỈ diêu chính Dẻ hình phụt vẽ tội dăng lúm.

VIIẤỢ- Cuộc nào làng ínhát́ bị trách cử Uà hình phụt buộc

tột' làng.

Ĩ/III. -- Cáu gỗ thả [Zi đ1L“ò'ng nước. -- Thuê' thú?/-lọ-í Uẽ cúu

gổ. -- Sự kiếm sát. - Sự' hình phạt. ,

IX. - Que' điểu các khoản. _ “

I. ~ Nêu ai chàng có bài thuê đăng làm hay là bài chì _thợ rừng

thì chàng đặng đôn hay là cho đi độn cây dĩìflh̉ mộc trong ,rừng

Nhất-l]LI'Ỏ'C.

Bài thuê đang làm riêng theo mỗi tinh thì thuộc về phán Sờ kiềm

làm cáp phát, đông niên thán thuê là 200 động bạc.

Có bài thuê đăng lâm thì khôi lánh bài Sanh báu cày nguyên

súc, nhưng máy phái nạp tát Sô thuê mỎ'i đlrợc lánh bài đáng lâm.

Cú' mỗi bài thuê đáng làm thì được phép phát 50 lá bài chi thợ

rirng, cho làn] mỗi bài chi là 15 cáy. Ai có hai thuê dăng làm vê

tình nào thì phái trình cúng quan Tham-hiện Sờ tinh ày.

Những bài chi thợ rừng, cúa người có bài thuê đang làm phát

ra, đêu phài có ghi vào sô tại nha kiểm-làm và phái có quan Tham

hiện phê chiêu; hể kiểm Sát đú sô cây theo cái bài chi nào thì thay

riêng lán tư cái bài Chi này ; nhưng vậy nh u' bài chì đang làm mân

hạng, thì bài chi thợ rừng cũng phái mãng theo.

Phàm như ai có xin cúng sờ kiềm-lâm, thì cũng có phát riêng

bài chi thợ rưng, cú' mỗi cái phái tiên nạp 4 đông bạc. Cú' mỗi lá

bài chi, thì được dônỉlõ cây nội trong kỳ 8 tháng ; hàng muôn xin

triển hạng thêm, thì phải có cớ trong và lại phái có nha-môn chánh
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“trị thl chứng mới được. Các bài chì ày phài có quan Tham-hiện Sò'

tinh phê chiêu vào.

Riêng trừ ra những rừng thuộc phía tày, thì sô cây đôn cũng

đặng tăng lén bôn chục cây. H.

Những thợ rừng đàng lâm đêu phải tùy thàn bài chi luôn luôn.

Thợ rừng chàng đặng đôn cày khác loại hay là khác Sô trong bà

chi 'chúng nỏ. I

Chàng thợ rừng nào được lành đôn cày một lược cho nhiêu

người có bài thuê đăng lâm.

Chàng đặng đôn cày nào ngoài địa-phận rừng biệt t1'ì́ hay là

những rừng có Sờ kiêm-làm tu bô, nêu cày ày không đúng thước

tàt định nơi bản trong lời nghị nãy. “

Đôn cày thì 'phài gàn hêt sức mà đôn cho sát mặt đàt, còn gôc

thì phài phů đàt lại. ' “ Ạ

Nghiêm càm chàng cho dùng lưa mà bạ cây hay là phá trông'

Thước tàc cày, bãt kỳ cày súc hày là cây chuông thì cú' lày đàu

gôc lởn hơn hêt mà đo 5 tàc tây. Cách đo như vạy đêu định chung

có 1 thức, cho bãt kỷ cày đôn trái lệ hay là cày buôn bản thường

cũng vạy. -

Nhà-nước có quyên làm nghị định mà càm có kỳ hạng không

cho đôn những thứ' cây nào tùy theo y. “

Tạm càm không cho đôn cày Trai và cày Muông hay là cày Mung.

Căm tuyệt không cho đôn những cây kê ra Sau này : cày Dấu

con-rái, Dàn-lông và cày Chai (là cày để lày dâu và lày chai).

Nhưug mà khi nào có làng nhận thiệt ràng các thứ cây ày đã hêt

ra dâu chai nữa và như có lời Xin quan Kiêm-làm, thì Sờ Kiềm-làm

mới dạy làm dàu cây ày mà cho phép đôn. - -

Ðược phép khời sư lày dàu hay là lày chai là chừng nào chặng

ngang đâu người mà cày dàu Con-rái và cày chai đo theo vòng cày

được Q thước Langsa, côn cày Dâu-lông đo được 1 thước rưỡi

Langsa.

Nghiêm càm chằng cho tiêm kiêm mà lày những cày ců gọi là

cây. rào (cày-lục). y _ . . H

,_ Nhưng mà Nhà-nước được cho lượm “góp những cày âyỉnĩíál mãi theo đô làm săng mà phải thôi huờn tiên công dâ1í“ọhp¡

càc làng có làm phân đã càp phát cho đì góp lượm oày, Ểy.-;¡Ç'ẵÇ

Iỉồ' việc quan cũng đặng phép cho lượm ňhững cày ày mà đùng,

có Sờ Kiềm-làm kiềm sát.

¡,.Chàng ai đặng lập lò-than, lô-vôi, trại thợ-tiện nào, hoặc là tạm

đỡ, hoạc là thường xuyên, lại chàng ai đặng lập lò-gạch, lô-ngói

A,.:ầ._ạ...,.. _ 7, T _...nu_
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nào hêt, trong rừng, và cách rừng it nứa là 1000 thước trờ lại

mà không có phép quan cho.

Những váng viã làm bằng riu, hàng búa, cong, chèo và xuống,

đêu được làm tại rưng khôi xin phép mà thôi. Cày cũng đặng

cưa ra đoạn.

Băng cưa cách nào khác tại trong rừng, mà không có xỉn phép

thì phài' hị tịch, còn cày thì gọi là cày đôn không đúng thướotãc,

theo lệ định.

Nghiêm càm chàng đặng trổ đường sá chi ngang rừng mà xét

thiệt không có ich lợi chung cho thiên hạ, hay là không cãn kiêp

trong việc đăng làm mà không có sờ Kiểm-làm cho phép. Bì́ìngcó mờ

đường sá xét thiệt có ich lợi chung chothỉên hạ, thi phải cáo-báo

cùng sờ Kiềm-làm. À

Nhưng vậy cũng đung chịu cho đặng mờ đưò-ng nhô, đường

mòn cân kiêp trong việc đãng lâm.

_ Căm chàng đặng phá cậy mộc theo bớ sông, bờ rạch ngan vô

50 thước tày mà không có phép quan cho.

Mờ đường đi không phép và phá trông bờ sông rạch thi gọi

là đôn cày trong rừng Nhà-nước biệt tri (rừng càm).

Hêt thày những cày đôn rỏi đêu phải để tại một hên gõc cho

đên lúc chõ' đi đên chỗ vưa ghi vào bài chi thợ rưng, chò' chiên

thì phải đi theo đu'ờng gân hơn hêt. ^

Những cây nào _chưa kiểm Sát, mà gặp đặng bàt kỷ chõ nào

khác, đêu phài bị tịch và đóngdàu riêng nhiêu chỗ lưa cho có

~chứng mà giao cho làng nào gân hơn hêt phải biên nhận mà gin giữ.

Những cây chờ tù' chỗ đôn đên chỗ vưa hay là chỗ kiềm Sát

“thi phài đem bài chi thợ rứng theo hay là một cái giày khai thê

cho bài chi cũng được. Như cây nào đã có kiêm Sát rôi và đóng

thuê rôi mà chô” đi đâu, thi phải có giãy thông hành cůa Sồ' Kiểm

lâm phát, có chi rô chờ đên chỗ nào.

Chẵng hể khi nào cày đã kiên bé rối đặng phép kéo lên bờ,

“hay là cày chô' xe lừa, tàu khói hoặc là xe đặng đì khôi nơi chỗ

đã định đề mà kiểm Sát trước khi đóng thuê .hay là câp giãy

:thông hành.

Những người hàn cůi nào không phải là đàn đứng bộ làng có

“làm phân, thì phải có bài thuê đôn citi, mỗi năm đỏng là 5 đông bạo.

Vé những chi nào không phãi là của nhưn đân các làng có làm

phán đề mà gia đụng, đêu phải đóng thuê mỗi thước thùng là

10 chiêm, trứ ra có một khoản định nơi khoàn thú' II kễ Sau đây.

Cuôi năm một phân năm thuê cũi phài đóng lại cho “sồ công

nho địa-hạt tại tinh Sờ tại.
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Những người làm rừng, hàng không thì làng, đêu được phép

lày khôi chịu thuê những nhánh và đô vụn đôn cáy mà té ra, đô ày

thuộc vê cúa riêng mình. Thê lệ lày cúi ày sẽ có sờ Kiêm-làm

chước đtnh. “

Những người trông tiêu được phép đôn nọc đề cho tiêu leo,

khôi chịu thuê. việc làm nọc ày, hê khi nào làm đặng, thì cho làm

theo các nơi mỗi năm mỗi có định hạng lệ mà cho đôn cày.

ll. - Vê những làm Sàng trong các sớ rưng càm có định hạng

cho tru'ng“khần, thì cày đanh mộc phải đóng thuê 8 phán 10 mà

thôi, còn tre thì đóng có 5 phân 10, vê cúi và thang làm trong các

sờ rừng càm thì Nhà-nước thâu có 3 chiêm thuê gọi là tiên đàng

tịch, y như trong bán đính theo Sau đây.

Nghị-định lập rừng càm thì có đcm vào nhưt-trình công-háo và

Gia-định-háo.

Lại có inh ra yêt thị chử quôc-ngữ,chữ nhu mà giángcác nơi nhà

vuông đàng rao cho các làng Sờ tại cùng các làng kê cạn hay hêt.

Sồ'-Kiêm-làm phái lày họa-đô các Sỏ' rừng càm mà đề tại tĩnh

thành và quan Tham-hiện phải giao một hôn cho caifitồng cùng cho

mỗi làng Sờ tại.

Khí đã rao lời nghị-định trong yêt thị đặng một tháng rôi, thì

mới nhứt định Sô- rừng ày là rìrng càm.

Phán đàt có cày lập làm rừng càm trong nlỗi làng, thì Chàng

được lớn hơn một phán ba địa-phận có cáy rưng.

Càm chàng cho vào trong các Sờ rừng căm biệt trí. Sư càm

'ày phái thì hành kể ngày nào Sô' Kiêm-làm hay là Nhà^nưó'c có

tờ Xin lập rưng càm. Trú' ra “nhửng người hồn-quôc có nhà ờ

trong vòng rưng càm, và những người có bài chi lành trưng làm

cày gỗ cùng thợ rừng cúa các người ày, hoặc các kê Có đil phép

làm rừng, thì được phép vào rừng biệt trí ày mà thôi;

Gàm chàng cho Súc vạt và “Xe cộ đi trong rừng càm, lnà đi

ngoài địa-phận các đường đi thường. -

lll. - Các tình Ỉcùng “các làng có làm phân và nhưn dàn trong

các làng ày, đểu có quyên đùng làm Sảng trong những rưng

thuộc vê đia-phàn làng mình, nhưng mà trù' ra những đoạn rừng

biệt trì đã định y như trong chương trước đày. Được phép lày

những cày không phải đanh mộc cho đú tư dụng mà khôi chịu

thuê gì hêt. “

Chúng nó cũng được đôn cày danh mộc mà tư dụng và khôi.

chiu thuê, nhưng mà phải có sớ Kiểm-làm cho phép y theo ý

Ẹ

Ế

4

Ä

Či
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thuận cùa quan Tham-biện. Môi làng được làm các thú' cày ày

nội trong phàn rừng trong địa-phận đã định cho- làm.

Vê việc làm đàu chai, mây, tre và chung hêt các vật làm Sàng.

hạng thường, thi biệt hứa cho các làng có làm phân hường dụng

nội địa-phận chuẩn cho làng đã định trước đây khôi nạp thuê'

hạng gì riêng hêt cà. “

Lại các làng đặng phép thàn thuê những người làm dâu chai

và tre trong phân rù-ng Nhà-nước không càm, thuộc địa-phận làng.

Môi làng định hàng giá thuê 'ày mà trình cùng quan Tham-hiện
phê chuẩn. ì

Làng phài hiện tên những người buôn hán (làu chai, cùi và tt`e^

đàng khai cùng quan̉tinh và sờ Kiểm-làm. Những người bán cây

gồ thuộc vẽ dàn làng có làm phân thì đóng thuê Sanh ỷ bản cùi.

Nilũ'lìẵ làng có làm phàn đã có quyển dùng làm Sàng, thì phải

thọ nạp công sưu rừng cira hội-đông tinh nghị định đề Inà khai

mờ và tu bỗ cấc đường ri]'ng cùng làm những công việc trong rưng.

Nhà-nước quàn-hạt phải cho sỏ' Kiêm-làm biêt sô ngày công

Sưu rưng định như vậy để mà làm Công \-i[Ì`c trong rừng, và phài

giúp phương thê Inà thi đụng.

llưo-ng chức phải theo lời truyên bào cùa quan Tllam-hiện và

viên cht́rc Sờ Kiêm-làm mà dùng hêt phương mà phụ giúp trong

việc giũ' gìn làm phàn. Làng phải hiệp đông với viên chức Kiểm

lt́ìm, mà gìn giữ những rưng càm, _tập nà kè trài “phạm đêu lệ,

thàn tịch đó” tang và cào-báo cho quan Tham-biện chủ tinh hay

hêt [hày các đêu thuộc vể việc giữ gìn lâm phàn đặng cho quan

Tham-hiện thông tin cho Sờ Kiềm-làm hay. .

lv. _ V6? những rưng chánh là thuộc vê tinh và làng thì phải

tuàn Illco điéu lộ Kiềm-lâm cũng như rưng Nhà-nước.

Nhung mà [inh Cùng làng được biệt tri địnll hạng lệ đàng lâm,

đặng cho phép thỉìu dụng, mà phài có Nhà-nước cho phép trước

mới đặng. .

Lại Nhà-nước có quyên đóng ịnh Cây trong những rừng ày.

Sư làln cày gỗ trong các rưng llà Cha tư mọi người đêu được

thong thà mà làm.

Nhưng vạy như Xét vì có it, thì Sờ Kiễmn̉làm được quyển cho

đóng ịnh cày tl-ước khi đôn.. Còn như có bàn hay là có chuyên

chờ đi đàu thì cây ày phài đóng ịnh luôn luôn, và phài có phát

giày thông hành cho chů

Đửợc bàt đơn không cho phép khai phá là trong những rừng

phải càn mà gìn giũ' vì hỡi các việc Sau đày:

4
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10 Giữ cãm đăt núi hay là đàt truyên ;

đăt cho khôi sông rạch, Suôi, ăn khuyêt lờ.

giữ cho còn sông Suôi.

động cát và gành cho biễn khôi lỡ và cát khỏi tràng ;

ao Giũ

30 Gìn

40 Giữ

5° Gin giũ' địa-phận trong các nơi hiên giái ngày sau sẽ định,

hoặclà phài cãn có lời nghị quan Tông-thông Toàn-quyển phàn định.

6° Gin giữ cho thiên hạ đặng khiêt tịnh khôi bịnh hoạn.

Chàng người chủ rưng nào đặng nhô cày hay là phá cây của

minh mà không bẩm trước cho Nhà-nước xét lại rò ràng không

phạm nhầm khoàn n`Jo trong 6 khoàn định trong đêu trên này:

Nllư trong kỷ một tháng Nhà-nước không bát đơn xin phép

minh thì ti như người chủ rừng đã đặng phép rỏi.

V. - Bán CÍZÍ thước tấc bậc dưới hơn hêt vẽ những cág đứng

lệ được đôn.

l I ~

' _ . A A k BỂ CHUÔNG BẺ KINH”

TỀI\ CAY THEO 'HENG BON-QUAC nhô hơn hêt tâm nhờ

.à 1 th' v1cây_ hơn hêlt
` lạng Ư CHỀÕNG VẺ CẤY suc

Tltượng hạng (đanh mộc)

Trác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0m33

Cầm-lai . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ` 0 33 0

Huỳnll-đường.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 0 33 O

Dáng-hương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . › .. . 0 33 0

Nàn-hưo'ng......;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O 33 0

Sơn .................................. .. 0 33 lừ 0 L5

Bạch-đường. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O 33 0 45 `

0 Hạng nhứt › 4

Trai . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Om 33 Om 45

Xoay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 33 0 45 .

Gô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 33 0 45

Văp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 Q0 O 30

Cam-xe. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... .Ợ 0 33 ^ 0 45

Cam-thị.Ệ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 33 O 45

Mung haylà Muông . . . . . . . . . . . . . . .. 0 33 0 L5

Sao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 33 0 L5 “

Bình-linh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O E25 0 35

Cà-chào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 33 0 E5

' 45Sên.. ...................... O 33 0

Câm-liên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 33 0

‹ Om 4£5

45

45

45

45
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μ
Ilr̉lkilỉ
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Ỷ
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CÃY THEO TIẾNG Bôn-QUẪC

và hạng thứ

TÊN

BẾ CHUÔNG BÊ RINH

nhà hơn hêt tâm nhô

vêcây hơn hêt

CHUÔNG VẺ CÂY SÚC

Ị

+`
l

1

-.

` Hạng nhì

Gáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thông-tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Làn-tâu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Săng-đào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ba-đa . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chò....“............................... ..

Hạng ba `

Dáu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Huỳnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vên-vẻn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bằng-lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sâu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Công. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Du ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiêu-liêu... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

Trâm-sừng hay là Sơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trâm-lanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cà-đuôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Vìđt hay là Vẹt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Í

'ĨỈ

' ă

Om

O

0

0

0

0

'O

0

O

0

Om

O

0

0

0

0

O

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Om

33

33

20

33

Q0

33

33

38

33

33

33

33

20

33

33

ao

Q0

33

20

20

33

11

11

20

33

90

Q0

Om 45

0 45

0 30

0 45

0 30

0 45

0 45

Om 45

0 45

U 45

0 45

0 45

0 30

0 45

` 0 45

O 30

0 30

0 45

0 30

0 30

0 45

0 1 6

0 *Z0

0 30

0 45

0 30

030

-I

lt
-A.

J

h́llll-IIflIL-: ,

'l`ho-đla...`....-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bời-lời . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tràm (Eucalyptus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....Hậu phát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Râm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Hòi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Tàm-lanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hạng tư

' k

Săng-trảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Săng-má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

` v . .

Sàng-máu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Chai. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .

33

33

33

33

0m45

0 45

0 45

0 45

A

Ì
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BẾ CHUỒNG

nhỏ hơn hêt

Vê cây

CHUÔNG

TÊN CÂY THEO TIẾNG Iì́ỗN-QUÔC

và hạng thứ

H Lỗi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O 33

Trâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' O 20 “

Dàng'-dè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 Q0

H Vừng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. O 20

Săng-đen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

" Săng-cha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 20

nGổi...., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O 90

,ì Lòng-mang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ -0 20

4 Ư'0^i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 33

\

*D

0

0

0

0O Q0

CJỌQDO

BẾ KINH

tâm nho Í
hơn hêt Ý

VẺ CÂY súc

45 .

30 A

30

80

30

30 -

30

V -+77

Thuê đôn những “cây không danh mộc.

Sào dài tù" 3 thước tới 5 thước, kinh tàm dưới

10 phàn mỗi trăm là.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

S:ỉI0,dĩli ỗtới 5 thu“ớ(:, kỉnh tàm Om Ỉ0 Sì́xp lên, mỗi, trăm.

Sào, dài 5 t1H.1"Ỏ'C~ kỉnh Om 15, mỗi trăm. . .. . . . ..

Cột haỵ lĩl (ĩĩly chllòng dài từ 4 tới 6 thước, kinh -tâm

Om 20 Sĩlp lêll hay lệì hệ chuòng tù' 0,15 Sãp lên; mỗi cây.

BĂNG THUỀỈHẼNG

Chèo 3 [hước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mỗi Cây

Chèo -1 thước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

Chèo 5 thước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chèo trên 5 thước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ M

Bánh lái hạng nhứt . .. mỗi thưÓ'C

- hạng nhì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

-hạng' ba..... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
-

Bánh xe mỗi cặp. . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Bóng, trì đề làm rào, mỗi thiên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Củi thổi hoặc là thước hộc. . . . . . . . . . . . . . . 0 10 hay lĩl

Than cày hoặc lầl mỗi trăm kilos. . . . . . . . . . 0 10 hai là

Tre mỗi trăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời căt nghỉa: khi nào bê trường cây hay bẽ trường trung

quá 6 thước thì phãi nạp thuê bằng hai.
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Những ghe lường mới trỗ và chưa hành dụng (lặng thi tinh

.fhuê như cày chuông y theo trường hoành.

Con những ghe lưỒ'ng mỗ rôi thì chịu thuê có bôn phẩn mười.

Những đà đường xe lứa trong Nam-kỳ thì phải đóng thuê một

lệ 15, 12, 8 và 6 Chiêm tùy theo cày hạng nhứt, hạng nhi, hạng

.ba hay là hạng tư. ` “

Vl. -- Vé việc tlẳtngllâm những đô bị tịch đến phải thàn giao

cho làng lãnh phàn trách Cử vé minll mà nhận giứ gin.

'Như ai chằng có bài thuê đàng lãmmà đôn llay là sai đi đôn

những cày gỗ trong rừng Nhà-nước thì bị phạt vạ bẳng giá bài

thuê đàng làm. Những cày dã đôn lại hị hắt và thàn tịch

phài bị phạt các tội địnll vể Sư đôn cày gì) không đúng thước

tàc và đôn cày gồbiệt tl'i.

Sẽ l)ị phạt vạ tù” 1 cho đên 10 đông trong mỗi lá bài chi thọ'

rừng, những ké có bài thuê đàng làm mà không có càp cho mỗi

ngu ời thọ” rứng của lllllllì một lá bài chi có quan tham hiện trong

tình phê chiêu đàng vi-bẵng rằng người thợ rừng là làm công cho

mình. Trong bài chi phài biên tên và Chồ Ồ' của người thọ- rưng,

lãnh đôn thú' cày gi Sô là bao nhiêu; (được phép đôn tir 15 cây

trờ lại những Cây gồ định trong bôn hạng) lại cũng phài chi

chắc chắn Cày đôn rối phải tưu lại tại chổ nào mà đọ-i kiên bè

›hà)` lễl'C1lỖ' bộ.

Người thợ rừng nào bị bắt đôn hay là rinh mà đôn những cây

gô (lanh mộc mà không có bài chi thợ rưng, thì bị phạt vạ tứ 1“

cho đên 4 đông bạc mỏi cây tùy theo hạng haylà bị phạt tù tù' 5 ngày

cho tÓ`i một tháng. Nhu' có tái phạm thì phải bị phạt vạ l)ội nhị và

sê bị xứ phạt th luôn luôn. Gòn cày gồ đôn t.lIi bị thâu tịch.

Thọ- rừng nào đôn những cày gổ nào không có biôn trong bài

chi mình, thi bị phạt Các tội định nói đêu trước này. -

Người thợ rưng nào lành một lược bài chi của nhiêu người có

bài thuê đăng làm thì bị phạt vạ tứ1 cho tớiö đông bạc. ạ

Thợrirng nào đôn những cây gồ đanh mộc không đủng thước

tàt định theo lệ, thì bị phạt từ tư 8 bữa cho tời 2 tháng, Còn cây

gô thì bị thàn tịch. Người có bài thuê đang-làm và kê mua

những cây gồ ày lại cũng bị phạt vạ một đông bạc, T Cắt, 3 cắt,

2 cắt hay là 3 đông bạc, 2 đông bạc, 1 đông bạc, 7 căt, mỗi cày

gô, tùy theo tllứ hạng, và cũng tùy theo cày trôn, hay là cày

-chuông. =

Như aiđôn những cày gô kê Sau nẩy: là dâu-Con-rái, đẩu-lông,
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dâu-chai, mà không vì-hàng chác chán răng cày ày không ra

dáu nừa, và không có phép quan Tham-hiện cho đôn tây gồ ày,

thì bị phạt vạ 30 đông bạc mỗi cây và phạt tù tư 15 ngày tới

2 tháng. Như có tái phạm, thì hình phạt phài gia bội nhl.

Những kè hoa trú' cũng bị phạt đông tội, và cày gồ lại bị

thâu tịch luôn luôn.

Như ai đôn những cày gô cú gọi là cày rào cày lục thì bị phạt

vạ tủ” 1 đóng cho tới 5 đông mỗi cày, và phạt tù°tI`r 15 ngày cho

[ới 62 tháng. 4

Người nào khới Sư làm những cày định nơi đêu trước đày,›

trước khi cây ày đo tư gộc sàp lên ngan' đáu con người được 2

thước bê kinh tàm vê cày dáu-con-rái, và cáy-chai, và một thước

rười vê cây dàu-lông, thì bị phạt vạ tư một đóng cho tới 5 đông

bạc mỗi cày hay là phạt tù từ 2 ngày cho tó'i một tháng.

Như ai có lập, hoặc tạm đờ, hay là thường Xuyên, lò thang, hay

là lò vôi, lò gạch hay là lò ngói cách rưng ít nửa 2 ngàn thước

tây, thì bị phạt vạ tư .25 đông cho tới 250 đông hạc và những

trại ày phải dớ phá lập tức. Những cây gồ`bị gặp nơi lò trại ày,

thì gọi là cày làu.

Những cày, đoạn gôc nào đã nhập vô trại cưa mà không có quan

kiểm-làm địa phận khán nhận và đóng ịnh trước, thì phài bị thâu

tịch. Người chù trại cưa lại bị phạt vạ tú” 1 đông cho tới 4 động

bạt: mỗi cày, tùy theo hạng.

Những cáy gổ nào gặp bàt kỳ là tại đâu khác một hên gôc cày

ày. hay là chô vưa cúa người có bài thuê đàng-làm chi định

trong bài chi thợ rừng, thì đêu bị tllàu tịch nhập vê quăn-hạt.

Như có biêt đàng chú cây ày, thì nó bị phạt vạ một đông bạc

mỗi cây. “ _

“ Những cày chớ chuyên đi mà không có các giãy tờ vi-hàng kê

Sau này : `

1°. Bài chì thợ rưng hay là một lá khai thê hài chi, vê

những càytchờ tú' chổ đôn đên chô vưa.

2° Giày thông hành cúa quan Tham-hiện Càp phát và trong

giày ày phái biên chỗ nào phái đên, về những Cáy chờ chuyên

có đóng thuê rôi, thì tĩ như càylậu và phải bị thâu tich.

Những người buôn bán cây gồ nào cháng có khai cúng quan

Tham-hiện haylà quan quyên tại chổ phài đêm những cày gô đã

đên nơi rôi, mà chưa có hán trọn hay là bán một phàn, thì hị

phạt vạ tú' 2 đóng cho tới 10 đông. Những cày gồ chưađóng

thuê trong kỳ 4 tháng, kê tư ngày ghi trong bài chi thọ' rừng,

“3-Ị -::Ạt́†ị7.

Ị

nik:
.

.JL



-159

\/

hay là không có xin kỳ lại một tháng mà quan Tham-biện có

quyên cho thì phải thuận nhập vê của quàn-hạt, và người đăng

làm chăng đặng kêu nài Sô' phí vế việc đôn và chớ chuyên, vàn

vàn., gì hêt.

Những cây nào kéo lên bờ hay là đi khõi nơi đã định mà kiểm

Sát trước khi đỏng thuê, thì phải bị thâu tịch và người có bài

thuê dăng-lâm phải bị phạt vạ tù' 1 đông cho tới 15 đông bạc.

Người nào đôn hay là cưa những cây gồ hay là chôi trong

rừng biệt trí, thì bị phạt vạ từ 20 đông cho tới 100 đông hay là

phạt tù một tháng cho tới 6 tháng.

Như có tái phạm thì phải gia phạtfl tội. ›

Người nào làm rầy trong rừng thì bị phạt 6 tháng tù.

Người nào bỡi sự vô Ỷ hay là không có ý đôt lữa trong rừng

thì bị phạt vạ 20 đồng bạc.

Người nào bị gặp trong rừng cãm, ngoài địa phận đường đi

thường, có tùy thàn riu, rựa, búa, cưa và các khi giái khác cũng

một loại, thì bị phạt vạ 2 đông hạc và bị tịch kỷcác khi giái ày

hêt. › “ “

Những người chủ nào có Súc vạt gặp trong rừng căm, ngoài

địa-phận đường đi thường và ngoại địa phận lùng thì bị phạt vạ

2 cắt mỗi con heo, 6 căt mỗi con ngựa, hay là mỗi con bò, 8 cắt

mỗi con đê, một đông mỗi con trâu.

Những người chủ nào có xe cộ l)ị gặp trong rirng càm ngoại

địa-phận đường đi thường thì bị phạtvạ 2 đông mỗi cái xe.

Những người khai phá khÔng có Xin phép thì bị phạt tù từ E2

cho tới 6 tháng và phạt vạ từ 50 cho tới 200 đông bạc mỗi

mầu hay là sô lẻ trong một mầu khai phá.

Trong các khoăn như vạy, mùa mảng làm tại chổ khai phá

không có xin phép phải bị thâu tịch nhập vê quán-hạt.

Những người nào có rirng riêng, không có khai cho Nhà-nước

hay trước khi đôn cày mà không có quan kiềm-lâm ịnh dầu thì

bị phạtvạ mỗi cày đôn là một đống bạc.

Những người nào có rừng riêng mà nhổ hay là phá rừng mình

không có phép Nhà-nước cho haylà trước khi mảng kỷ một

tháng kề tù' ngày vào đơn xin phép, thìjịphái bị phạt vạ tir 50 cho

tới 200 đông trong một mẫu hay là trong Sô lễjmột mẩu khai phá.

Các kiện cáo vê việc khai phá định nơi đẽuịtrước này thì được

thưa trong 2 năm kể từ' ngày đã khai phá. -

Trong cơn lén lầy lậu những cây gồ và đô làm sảng, thì chằng
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phái bị phạt vạ mà thôi, lại cũng phải trà đô lây lại, hay là thôi

gia cà nó lại và cũng phài tùy theo điệp, chịu tiên Sô' phí nứa.

Những cưa, rìu, rưa, búa và các khi giái khác cũng nit loại

mà. người trái phạm luật và kè liện cang cùng minh bị gặp đái

tùy, đêu cũng phải thàn tịch.

Như các đến trái lệ ày có phạm vê địa-phậnlàng nào, thì làng

này phài chịu trách cứ vê việc đóng bạc vạ phạt.

Làng nào đã có biêt trước mà không tập ná những ké phạm tội,

thi bị phạt vạ tư 95 cho tới 100 đông. “

Làng nào đề khai phá rừng trong địa phận minh mà không CÕ

ai cho phép, thi phái chịu trách _cứ vê việc đóng bạc phạt vạ định

trước náy.

'1'rong diệp nào kẻ phạm tội thuộc vê một làng k.hác làng _có địa

phận rưng bị phá táng và như Sư phá táng đẫ phạm mà không

hay biêt, thì làng sỏ' tại ké phạm tội phái bị trách cứ vê việc đóng

bạc phạt vạ định trước náy. “ I

Vê việc chịu thường bôi những làng có làm phán nào thuộc vẽ

địa phận minh mà những sụ' trái lệ đã phạm có có'-hàng chắc

chắn, thi phài bị trách cứ vê việc đóng tiên chịu 'bôi thường

cũng như các khoán định Vê phân trách cứ, trong việc đóng bạc

phạt vạ.

Vlll. - Những cày gô CllỖ'_llle0 đu-ờng nước, những bè tre

hay là bè bàt ky là thứ nào đến phái cllịu đóng thuê : Sư thàu thuê

ày thì phủ cho sô' quan thuê Ngoại-ngạch cõi Ðông-đương.

Kề tư ngày 101' Octobre 1899 lòng thuê ày định như Sau này:

Cày để làm mộc, đề `nhuộm, và các thứ cày tôt

. . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 thước thủng

Gậy gô tạo táo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30

Các thứ cáy tạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ - 15

Cùi . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . - “ O8

Trelớn đễ cát nhà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - “ Ế5

Trc khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - O5

Mày.....ŕ..... .L ................. .. _ io

Tranh lá. . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ 0:2

Vò cày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 90

Thang cůi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Các làm Sàng khác . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . - O3
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Các người chú cáy hay là hè, trước khi xuàt hành, phài kè sô

cày kêt bè bao nhiêu mà thà, cùng phòng thuê Ngoại-nghạch nào

gán hơn hêt, hay nơi phòng quan thuê nào gặp [lữa đường đang

khi thà từ' trên nguốn Sông rạch thà xuông. . -

Khi kiềm Sát rôi, tình toán và đóng thuê xong rói, thì phát cho

chú bẻ cày một cài giày thông hành, đặng trình khi có tra hồi, cho

các chức việc tuân phòng. .

Cái đêu trải phạm thê lệ định trong lời nghi nãy đêu bị phạt vạ

bàng hai lông thuê, và như có tái phạm, thì phạt vạ bàng mười

lòng thuê. Côn cây và bè bị cám lại cho đên chừng nào đã đóng

bạc vạ rôi và lại bị thâu tịch, như không đóng bạc vạ. “

Các thú' cáy thà trên mặc nước hay là kiên lại mà thà đêu phải

chịu thuê thúy lợi. Vậy thì những cày chô' treo hai bên ghe cũng

phài đóng thuê thúy lợi.

IX. - Thước tàt bãt kỷ là cây súc hay là cây chuông thì cú' đo

cách đáu gôc lớn năm tàc tây. Cách đo nhu vậy định chung một

thưc, hàt kỷ cày đôn trái lệ hay là cây buôn bán thường cũng

vậy.

Càm tuyệt trong cá địa phận Nam-kỳ không cho đên cày trai bàt

kỳ là thước tào nào.

Như ai buôn bán cày gõ tạo tác trong Nam-kỳ mà không có bài

thuê đăng làm hay là bài chi làm rừng thì phài đóng thuê sanh ý

buôn bán cày hạng nhứt. .

-±±Ợ.__
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ĐOẠN THỦ' xx

VỀ PHÉP SÂM KHÍ GIẢI

_ị-Iịị-_

1. -“Phép sầm khí giác”. - Sự chuẩn câp gt́âu phép sâm khi

giái. - Sự nhặn thị. - Sự thâu giây 'phép lạt́, khi' người chủ

qua dời. - Sự câp cát́ gt́tĩg phép khát? khi cái gt́ãịj chánh đã măt.

II. - Hình phạt uẽ tội trái phạm lệ luật. Quí đt́ẽu các khoán.

I. - Chẳng người bồn-quôc nào haylà người ngoại-quôc phương

đông nào ô' tại Nam-kỳ, hay là kinh quá trong hạt mà đặng Sầm

sủng hay là đem súng tùy thàn, nêu quan Nguyên-Soái chằng có

nghị định riêng mà chuan càp giày phép Săm Súng, chiêu theo

lời xin có đù CÓ' cůa quan chủ tình hay là quan cai quân nha-môn

nào kê xin phép tùng quyên.

Vê phân nhơn dàn ôïchàu thành Saigon và Cho'-lớn thì phải có

quan Đôcẹ̀lỷ trình thình đủ cớ. “

Giày phép sàm Súng được chuẩn căp cho những người phương

đông nào CỎ đanh tiêng tů' tê mà thôi.

Như “có việc chỉ cang hệ đên việc hình _an trong nước, thì có

lẽ quan Nguyên-Soái phài thâu giãy Súng lại hoặc vô hạng, hoặc

hữu hạng bao rlàn̉u. >

Môi khi phát một cái giì́lysúng cho ai thì người ày phải đỏng

thuê 50 đông bạc.

Cạc viên quan bổn-quôc là phù, huyện, và “cai-tông, phó-tông khi

biệt phải ngoại tình thành, mà nhơn vì chức phận nên tùy thới

phải có khí giái thì đặng chuẩn căp giãy ` Súng khôi nạp thuê.

Vô giày súng miêng thuê căp cho viên quan y như trong điêu

trước đày và Súng Sấm theo giày căp ày, hề khi nào thôi làm việc

quan rổi, thì Nhà-nước thâu giãy và sủng lại.

Hề khi nào nguời hồn-quôc có chức phận trong việc Nhà-nước

có giãy Súng miếng, thuê thì khi thôi làm chức ày, bãt kỷhoặc là

vì cớ gì, thì giầy Súng khỏi thuê ày, trõ' nên giây Súug phài đóng

thuê, mà như muôn giũ' giãy ày, thì phài đóng tiên lănh giãy

và đóng thuê nữa kỳ; nên viên quan nào chằng chịu thuê ày thì

.phài bị thâu giãy cùng Súng đề tại tòa bô chờ cho đên khi nào ai

có giày đủ lệ có muôn mua thì bản được. “

1
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Như người có giày súng qua đới thì nội trong kỷ 8 bữa

những kè kê nghiệp nó và hương chức, thuộc vê châu thành

Saigon và Chợlớn pháiđem giày Súng và Súng mà nạp cho quan Độc

lỷ tuân thành (tuc kêu gọi là ông Co nhứt) còn như ồh́cáo tinh,

thì phải do nơi quan Tham-biện mà nạp.

Như kè kê hường gia tài của nguời có giày Súng, có làm đơn

xin phép Sang tên mà đứng giày sủng ày, thi các quan Tham

hiện và các quan Ðôc-lỷ chàn thành đặng cho phép triển hạng

tạm đinh việc nạp Súng và giày Súng lại.

Mỗi giày súng' phài có Sô hiện nhưt ký vào bộ và sô thứ tư nơi

đinh hiệp lý định cho.

Sô thứ tư và tên người có giày súng phải khác phùng vào há

Súng cho rôràng.

Khi nào màt giày Súng hay là sủng, hoặc là mật hêt cà hai, thì

nội trong 924 giò' động hõ, nhườ trong thành phô Sàigon và

Ghợlớn, thì phài đên tại Sờ Tông-lý tuân thành mà khai`báo, còn

như ờ các tinh thì trong 3 bửa phài đo nơi quan Tham-hiện chủ

tinh mà khai báo.

Hề giày súng có mát thì Nhà-nước không “ Sao câp giày khác

nữa. Ai có màt thì phải xin chuẩn cập giày mới khác và phải

đóng thuê 50 đông bạc, y như đã định trước nãy:

ll. - Các đều trái phạmlthễ lệ định [rước nãy thi hương

chức và cai tồng phái tra xét.

Các đếu phạln luật ày phài phạt vạ tư 10 chotới 100 quan và

phạt tù tư 5 ngày cho tới 15 ngày,_ hoặc là phạt vạ không, hay là

phạt tù không, và lại ph ài thàn tịch Súng nữa.

Người nào được phép Sàm Súng mà cho ké khác mượng súng

minh thì bị phạt vạ và tùy theo tội trong hay khinh, có lé cũng

phải phạt vạ

Càm tuyệt chàng cho các người Bôn quôc buôn bán súng ông

khi giải.

Những tàu thuyên chột thông thương trong lục tinh, không

được chờ khí giái duới tàu; khi các tàu thuyên ày vào địa phận

Nam-kỷ mà có lãnh giày thương-hô rôi, đến phái nạp khi giái

hêt. Phép sàm sủng lục liên thi chăng cho ai phép.

Càm cháng cho ai để Súng minh lại cho kè khác. “ g

Buộc cácịkè có giày Súng phài đem trình Súng minl] cho quan

Xem choiđậng biêt rô kéo hoạc là có cho ai mượn đi chàng. Cũng

có khi đi xét thinh linh nữa.

"Y
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Các chức việc sớ thuê Ngoại-ngạch khi đi xét mà bàc khi giái

thuôc đạn làu thì có phép tịch những vật ày và lập tờ làm chứng

I I A

ve việc ay.

Chàng phái gọi là súng hàng các thủ' Súngđê Săng mà thôi, và

lại thứ Súng nhò gọi là Flohert và thú' súug Sữa lại, bãt kỷ là

lòng bao lớn.

Càm tuyệt người bổn-quôc hay là người Phương-đông ngoại

quôc nào được Sàm Súng bắng Xa haylà Súng để ra giặc, được

ngoại trừ khôi thê lệ huộc ày là trong các diệp it khi có, nhưng

mà phải có quan chú quàn hạt chám chuàn mới được.

Phái đóng Sô và tên người chú súng trên bá Súng một cách

cho ro ràng.

Sô giày phép sàm súng chịu thuê được càp cho mỗi tinh trong

Nam-ky đã định như Sô sau nãy:

Bạc-liêu . . . . . . . . . . . 30

Bên-tre . . . . . . . . . . . 60

Cân-tho' . . . . . . . . . . . 50

Cháu-đôc. . . . . . . . . . 50

Gia-địnll. . . . . .. 100

Hà-tiên . . . . . . . . . . . 80

Mỳ-tho . . . . . . . . . . . . 100

Sa-đéc....., . . . . .. ẵû

Tân-an . . . . . . . . . . . . 40

Thú-dáu-một .“ . . . . 60

Vinh-long . . . . . . . 80

Bàrịầ . . . . . o 8 . . . . . . .

. .Biên-hoà . . . . . . . . . . . . . 100

Cap-St-Jacques(vũng tàu) 6

Chợ-lớn . . . . . . . . . . . . . . 60

Gò-cûng. . . . . . . .. . . . .“ . 45

Long-xuyênn... ...nc A10

Rạch-gia........ . .. 30

Sôc-trăng. . .. . . . . 60

Tày-ninh......... .. 30

Trà-vinhn.. .. ..... 80

Các đơn Xin phép Sàm Súng thì phái ghiêm theo một lá khai

theo kiêu Sau này mà trì́nh:

Tên họ người xin.

Mày tuồi.

Nhà cữa ờ đàu.

Người nước nào.

Ô' trong làng được bao làu.

Gia Sàng được bao nhiêu kễ theo các hỗn Sao bộ điên thố, bộ

ghe ,và trâu.

Làm nghé gì mà giàu t́được.

Khi trước làm việc chi có (lanh.

Ắn toà.

Dòng họ ra thê nào? ~

Công việc giúp cho Nhà-nước.

Tánh hạnh thường.

., _ -Ị
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Xin sàm thú' sùng gì.

Chồ cắt nghia. “

Ngườibỗn-quôc nào có phép sàm Súng, khi đôi chô Ờ thì phải

tiêu trình cùng quan Tham-biện tại tình hay là thành nào mình

đi và cũng phàitrình nơi tình thành mình tới Ổ”. Phải cai sự đồi

dời ày Sau lưng giãy phép tại chô đi và tại chổ đên.

Nhưng mà khi người được phép sàm súng không ớ trong tinh

nữa là chổ căp giày phép cho mình khi trước; thì những giãy

Súng 'ày cũng còn đứng bỘ sô tại tinh ày, và chẵng đặng trừ' ra;

mà đem vô bộ Sô nơi tình nào người chi] Súng mới tó-i ờ.

Ỉẹ̀-ị



ĐOẠN THỬ' XXI

VỀ VIỆC TUÂN PHỔNG TRONG LÀNG

I. -- Dâu phán bt́ệtcác ghe sông..

II. -_Sách ghe và gt́âg phép các ghe sông phải có đặngthông

thương trong Nam-kị).

III. - Thế lệ chung nót' uẽ các ghe sông. Qmỉ ãt́ẽu các khoăn nóc'

uẻ ghe biến. ~

_ - Các ghe thuyên trong lục tình phải vê Sắc phàn biệt mổi

tình nhu' sau nẩy: -

' Biên-hòa . . . . . . . . . Sẳc đõ chạy bìa đen.

Sàigòn . . . . . . . . . . . Sẳc đồ.

¡ Mỳtho . . . . . . . . . . .. Sắc đen chạy bìa đò.

Ghe t́mh́' Vinhlong. . . ., .. . Săc vãng chạy bìa lông két.

“ Châu-đôc . . . . . .` . .. sắc xanh.

¡ Hà-tiên. . . . . . , ` . . Sắc xanh chạy bìa vàng.

Sắc phàn biệt ày phải về hai bên můi ghe, có con mắt năm giữa

Sắc ây theo thói Annam.

Các ghe thuyên vào sổ trong quàn hạt phải khắc sô hiệu Tham

biện và Sô vào sồ trong mổi Địa-hạt đăng trước mũi ghe. Sô

hiệu Tham-biện khắc trước con mắt ghe, còn Sô “hiệu ghe thì

khắc sau con mắc ghe. “

Sô HIỆU THAM-BIỆN

Saigon sô 1, Châu-đôc Sô 9, Hà-tiên Sô 3, Rạch-gia sô 4, Trà

vinh sô 5, Sa-đéc Sô 6, Bên-tre Sô 7, Long-xuyên Sồ 8, Tân-an

Sô 0, Sôc-trăng sô 10, Thů-dâu-một sô 11, Tày--ninh Sô 12, Biên-hòa

Sô 18, Mỳ-tho sô 14, Bà-rịa sô 15, Chợ-lớn Sô 16,ỊVì́nh-long sô 17,

Gò-công Sô 18, Căn-tho' sô 19, Băc-liêu BỔ 20.

Hiệu ây phải đẽ bằng Sô Arabes, cho cao it nữa là 1 tăt tày,

khắc vô trong be, và vẽ Săc cho rõ răng phàn biệt với Sẳc ghe. Gầm

không cho důng những tăm bằng cây hay là bằng đổng bằng
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thiêt mà đóng khơi trênhe ghe. Hề gầp ghe nào mà không có y

thể lệ nói trước náy, thì ghe ày phải bị hát mà giái tới tinh sê'

t́al

Nhửng ghe nào không có Sô hiện đêu phài. hị tàu tuân hắt và

lại bị giái tới tại tinh đặng chịu phạt vẽ tội ày.

Những tàm kiêu đê Ír̉lh́ sô hiệu đề tại Trường bô đặng cho

làng xóm dùng mà vẽ sô.

Hê ai làm giã, hoặc đồi sô ghe, thì phải phạt tiên từ 1 đông

cho tới 10 đong bạc.

ll. - Những ghe thương hó trong lục tình, phài có Sách

riêng; sách ày Nhà-nước phát không ; trong lục tinh thì phát tại các

sờ Tham-biện, còn tại Saigon, thì tại Sờ Thú-ngủn Sách ghe 'ày phải

cai'thú' gì, khi giái cúng đô giữ mình ghe ày có phép chò' là bao

nhiệu, những khi giái gì, cai tên chú ghe, ghe ày bán lại cho ai,

đóngthuê rôi hay là chưa. Chủ ghe nào không có Sách thì phải phạt

tiên từ 1 đông chotới 10 đông bạc mà còn phải đóng thuê ghe nữa.

Khi màt có chưng cớ rõ ràng, hoặc sách ghe, hoặc là bài chì,
hay là màt một mónitrong hai món ày, thì quan Tham-hiện phát

sách mới, cùng bài chì mới ; mà phái đóng 2 động bạc, và như xét

có lê, phài húy Sách cùng bài chi đã phát trước.

Trong mỗi cuôn Sách ghe đểu có bài chi hiệp theo, trong bài chi

ày phải khai tên hạt Tham-biện, sô ghe, thú' ghe gì, ghe nồi mày

-tạ, tên chù ghe hiên ra chữ Annam và chữ quôc-ngữ, cùng phải

có Tham-hiện ky tên vào. Khi cho mướn ghe, thì chú ghe giao Sách

lại cho người mướn ; mà phài giữlày bài chi. Khi có bán đưc, thì

mới đặng giao bài chi ày mà thôi. Ấy là một lệ làm cho phép bản

ghe ra chăc chắn. “

Khi bán ghe, thì buộc phải đem tờ ày vào sồ; khi đã đem vào lổ

rổi, thì chàng cân gì phái thay Bách khác, biên tên chủ mới vào

sách cú thì đã đù, bài chì trước phài húy đi cùng thay hài chì mới

mà khôi chịu tiên.

Bài chi và sách ghe đêu phải inh rập cùng nhau.

Còn vê những ghe nho nhò, như ghe lường, xuông, chàng cản

gì phài có sách có bài chi làm chi; có một cái giày thông-hành cúa

xã-trường cho không tiên thì đã dů.

lll. - Các ghe thuyên Annam không được phép kéo cò' Langsa

(cỡ tam sác) mà không có vẽ hoặc sô hiệu hạt Tham-biện, hoặc đàu

riêng nào khác cho rò ràng trong khoàn tráng. Ai làm sái phép, thì

phài phạt tiên từ' 1 đống cho tới 5 đông bạc. “
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Gácchù ghe khi tới tinh nào, buộc phải đem trình Sách ghe nơi

sớ tại tinh ầymà thôi, các đón, các phân thủ khÔng được hát ghe

éó sách. _

Các chủ ghe phài có cách tiện đặng đi buôn bản thong thà, bãt

kỳ chỗ nào, trong địa-phận qua chô khác. Chúng nó khõi bị buộc

phải măt công trong khi đi đường, cũng khôi đên tinh Tham-biện

sớ tại mà Xin ghi vi-bằng sư mình xuât hành, và cũng khôi đên nơi

các dinh Tham-biện gặp giửa đường mà xin ghi, khi muôn dời

đồi chõ khác.

Các chủ ghe nào đên Cho'-lớn, khi mới tới thì phải nạp Sách ghe

mlnh tại đinh Đôc-lỷ trong kỷ 94 giờ ; và sê phát biên lai cho chúng

nó, được lảnh sách ghe lại trong 24 giờ trước khi lui ghe.

Sách ghe thì có quan Đôc-lý hay là quan thê quyên ghi nhập và

ghi xuất. Các Sư ghi ày phài hiên trong một cuôn sồ riêng.

Như có trái phép và chưa đóng thuê, thì quan Đôc-lý Chợ-lớn

phài gời Sách ghe cho quan cai quàn sớ thuê Chánh-ngạch, hay là

như xét có lè, thì phải thông háo cùng quan Tham-hiện chir tinh

nào ghe trái lệ ày đú-ng bộ.

Ä Tại Sài-gòn Sách ghe phải hấu ghi tại Sồ' thuê Chánh-ngạch.

Những ghe trong Nam-kỳ, có đái tủy giầy thông-hành của các

quan Tham-biện trong Nam-kỳ câp cho, thì khõi chịu thuê mà lành

giãy thông-hành tại Xú' Cao-mên ; nhưng mà ghe không được đạu

tạixú* Cao-mên quá 8 tháng: trừ ra như có các quan Khâm-Sú' nơi

các tinh hay là quan cai quằn ờtại Nam-vang cho thêm phép đạu tại

ày. Sự cho thêm phép ây thì được cho hai lân mà thôi và chàng

đãng qua một năm trớ lại. Ngoại trù' nhủ-ng ghe nào có khi giai

đặng chài lưới và có phép riêng của các quan Khâm-sứ' tại các

tinh cấp cho và của quan cai quàn ớ tại Nam-vang cho thì các

ghe ây được .đậu tại xú' Cao-mên quá 3 tháng.

^ Cãm chàng cho các ghe có neo, bò neo dọc theo mày chổ Iha

vòm giây thép đường thůy trong mẩy ngọn sông có đặt đường giày

thép ây? ai chằng tuàn phép ày thì phải mắc thường những phẩn

hư hại làm cho giày thép đường thùy. '

Ghe nào chớ dưới khoàn quá năm thůng dâu lủ-a hay là những

vật hay dăn hôa như thuôc, pháo cùn các thứ' nước manh khác
S .

vàn, vãn.. . . phài đậu xa các ghe khác hay là nhà cữa ít nứa là

90 thước tày. Hê có nâu nướng, thì nàn đàng Sau bòng lái, bô

lữa trong một cái lò trét đàt sét cho kin. Khi đi, phài kéo trước

mũi một cây cờ điêu nhò, ban đêm cũng phải thấp một cái đèn đõy.

Ải làm Sái phép, phải phạt tiên từ 25 cho tới 100 quan tiên tây.
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Nhửng tàu bè, ghe thuyên Chật mà muôn vào trong các cữa

biển mỡ cho thông thương buon bán, nghĩa lá vào cữa Hà-tiên,

Rạch-giá, Sài-gon, đêu phải giủ' phép, phải xin giãy phép thông

hành, và có khi cũng phải đóng thuê. Nhửng người Phương

đông ngoại-quôc đì bạn dưới tàu thuyên Ghệt, đêu được khói lãnh

giãy thông-hhnh, mà phái ớ tại dưới tàu mà thÔi,chó'ohằng được

lên bờ mà lăm ăn.

Nhửng ghe thuyên Cnhệt, đi trong các tinh Nam-kỷ thì chằng

đặng đem khi giái theo ghe, các ghe ày phải nạp khi giái của

mình khi mới vào xú' Nam-kỳ và khi đã có căp cho một cái giãy

thông-hành.

Mỗi chiêc ghe biền thì phải đóng Sô thú' tụ' và cuôi mỗi năm

phải đóng sô lại. Người chủ ghe phài có một cuồn Sách đặng biên

cai cho dů các đêu có ích đặng vi-bằng dich thân chiêc ghe, Sô

mây người đi trong ghe, Sồ khi giái, cũng phải biên trong sách

ghe: sụ” đóng thuê, ngày đì, ngày tới, dời đổi chỗ nào, và các

sự cai khác mà sồ' quan thuê Ngoại-ngạch xét có ít đặng giử' sổ

bộ cho kỳ cang. “ _

Các sự đồi dới vê những ghe, thì phải khai tại phòng nào ghe

đứng” hộ trong kỷ mười ngày.

Ghe nào có phép cho đánh lưới, thì được đi thung dung và đậu

bãt kỷ là cllồ nho nơi mé biển lại khỏi đóng thnê thông-hành.

Người chủ ghe biển, ghe bâu, ghe buôn hay là ghe đánhlướ-i

nh u' có tra vãn thì phải đậu lại, trình các giầy tờ và khí giái cho các

chức việc Langsa xét.

Các sự trái phạm qui điêu trước nãy, thì phát vạ từ' 100 cho tới

1000 quan tiên tày.

Ðặng báo lánh Sư đóng bạo vạ định trước nãy, thì phải tịch ghe

và câm giừ, và như có tái phạm thì phải thâu tịch ghe luôn luÔn.e
Ỗ.
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ĐOẠN THỨ XXII

VỄ VIỆC TUÂN PHÒNG TRONG LÀNG

I. -“ Canh giờ ban dêm.

II. -- Phá hư đường giớị/ thép.

III. -- Hỏa-hoạn, trộm, cướp, Diệc tuân phòng trong làng, cò' bạc,

phân trách cử làng, Uẽ Uỉệc tuân Phòng. '

IV. - Tội phạt vạ.

V. - Quỉ điêu các khoản.

I. - Việc tuân du, canh giớ ban đêm vê phán một tên cai-tuân

coi. Các làng cạn Sông phài đặt phân thú mà coi sóc các ghe

thương hô. V V - _

Những dãn trong làng, chính là dân Phương-đông, hàt kỳ nước

nào, phải thay phiên nhau mà nàm canh điêm mục tại nhà việc

làng. Tên đán nào muôn cho khôi phán canh gát ày, thì phài mướn

kè khác phài trà tiên mà canh thê cho mình.

Trong lúc ày như hương chú:'c chịu“_“ người thê ây, thì mới

đặng' thê.

Tên đàn nào mà làng đã có cho hay trước, biêt phài tới phiên

mìnhbanh gát, mà chàng ra nhà việc hoặc chàng mướn người

canh thê, thì phải phạt vạ từ 1 quan cho tới 15 quan tiên tày, cùng

phải phạt tù tư 1 ngày cho tới 5 ngày, hay là phài hị một trong hai

phân phạt ày ; khi tái phạm, thì phài bị phán phạt cao hơn hêt.

Hương chức đặng phép gia phạt nàm canh tại nhà hội làng,

những nhơn đân nào chàng khững tuân hành phận Sư mình y theo

lệ Nhà-nước định để màgiừ việc tuân phòng cùng các việc chung

trong làng.

Vê các ngày nàm canh_ và các ngày nàm canh gia phạt, thì làng

được phép cho chuộc đặng thâu làm huê lợi làng, y theo giá lệ

định chuộc ngày công sưu; nhưng mà chằng đặng phạt quá ba

ngày năm canh.

Những kẻ nàm canh phài thức mà canh thay phiên cùng nhau,

hàng bô canh thì phài bị phạt, khi Sô dàn nàm canh không đú thì

¬l
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phài tăng thêm, lại trong môi đêm phài đi tuàn du cho nhiêu bạn

đặng coi những kê nàm canh có thưc mà canh hay bồ ngủ.

Khi có ghe nào bị trộm cướp thì những phân hờ” lập dựa mé

theo Sông va mé rạch phài tiêp cữu và phải theo bắt những ghè

nào mà mình nghi nang là ghe gian.

ll. - Mỗi khi có đêu tái hại xãy đên hư găy trụ dày thép, giây

thép, nhà vòm thuộc về sớ giây thép, thì làng phải bị thường bồi

những phân hư hại đã xãy đên trong địa-phận mình, và chàng

những là làng phài mắc trá tiên tôn hao trong việc Sưa lại, mà lại

phài phạt vạ nạng nưa, mà khi bát đặng những kê đã làm hư hại

như vậy, thì chúng nó cũng phài mắc tội nửa.

Người nào bới Sư vô ý hay không cô ý mà làm lôi đêu chi có cớ

mà thiệt hại cho sờ điên báo, người nào làm hư hại những đường

giày thép hay là các máy giây thép, thì đếu bị phạt vạ từ 16 cho

tới 300 quan. - .

Người nào hoạc làm đức giày thép, hoặc phá hư máy giày thép,

hay là bỡi cớ khác mà giây thép bị ngưng lại đánh không được, thì

phải bị phạt tù từ 3 tháng tới 2 nàm; và phạt vạ tủ' 100 cho tới

1000 quan tiên tây.

Sẽ bị phạt tù hay là phạt vạ từ 1000 cho tới 5000 quan và lại bị

các hình phạt vé tội liên cang trong việc giày loạn, nhừng kê nào

trong khi bát loạn mà phá một, hay là nhiêu sợi giày thép

trờ nên vô đụng, những kê nào phá táng một hay là nhiêu mà điên

báo hay là lày sụ' hung đừ và Sư hăm he. mà thâm nhập vào các

phòng tllơ giây thép, những kê nào hoạc bời cớ khác, hoạc lày sự

đů' tợn cùng sự hàm he mà chận ngăn không cho những người có

quyên của Nhà-nước đánh giày thép, và những kê nào dụng sư dů'

tợn cùng sự hăm he mà ngăn trò' không cho lạp đường giày thép lại.

Các sụ” hãm hiêp chông cụ" dù” tợn hay là đánh lại cùng các quan

Giám-sát và chức việc coi đường giày thép trong khi hành chánh

bổn phận, thì phài bị gia lut hình mà phạt và tùy theo bưc Vê tội

làm nghịch. `

Khi nào đường giây thép đã lạp rôi mà đánh không thông vì bời

hoặc là cày côi ngăn trờ, hoặc có vạt chi ờ một bên mà dời chổ

khác được, thì phải có lời nghị quan Nguyên-soái ra lịnh mà

truyên làm cho màt các sư ngan trờ ày, nhưng mà phài thường

bôi y theo giá quan tòa sờ đinh.

Như vạt dời đi được, và không có trụ nhứt định một chô, thì

quan Tham-biện được ra lời nghị mà truyền đõ' vật ày đi.
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IlI.- Mõi khi có hóa hoạn xây đên trong làng, thì phài đi traxét ;

hai người hương chức phải theo tùng viên-quan lãnh việc tra

xét ày; trong giãy khai phài nói vi cớ gì mà xày đên hỏa hoạn

ày, mỗi người phài bị thiệt hại hêt bao nhièu. những kè phãivtai

họa giàu haylà nghèo, cùng tính gộp hêt thăy các phân thiệt hại

là bao nhiêu.

Căm chằng cho đôt phá đàt cùa Nhà-nước mà chàng có

phép quan Tham-hiện cho.- Có định hình phạt riêng đề mà gia

phạt làng và chính kè có tội, mà lại còn _có lè phải chiêu theo

trong luật hình mà làm tội chúng nó khi hòa hoạn ày là bời Ý

“trái mà ra.

Khi có àn cướp đánh, thì dàn sư phài phụ lưc cùng Xă-trường

hương Chức mà đánh hắt nỏ; nhược hàng bơ thờ không đi “tiêp

cứu, thì phài mắc thường những phân thiệt hại Sư hơ thờ chủng

nó mà ra, mà lại còn phải [nấc tội vạ nữa khi quà chúng nó đóng

tàm cùng” àn cướp.

Khi có ăn cướp đánh phá trong làng, mà thiệt thôn-trường

cùng hương chức đã làm hêt Sức cho đặng chông trã, nều có cớ

đủ thiịmới khỏỉ bị mất lồi.

Những kễ cô cựu trong làng Xóm chàng nên để cho các chức

việc quan Sai đi tâm bắc kễ có tội trong làng trong tổng, đánh

kháo hay là hà hiêp (làn Sư. Khi những kẽ ày rò biêt sự tinh như

vậy mà không tò cáo cùng quan thì Sẽ_có tội

Khi có Xữ tů' vê tội ăn cướp, thì Zphài dán Yêt-thl chữ quôc-ngữ

và chữ annam trong hêt thày các làng trong hạt' sô' tại, và phải

dáng nơi trông trãi cho thiên hạ hay biêt.

Chức việc coi bộ đời phài báo cùng quan những Sư chêt tức,

xãy đên trong làng.- Những đám đánh lộn có vit tích cũng phải

khai nửa.

Các xã-trường cùng hương chức phái coi cho kỳ lưỡng đừng

để những người ngoại-quôc Ỗ' trong địa phận làng mà chằng có

phép Nhà-nước cho; ai chẵng tuân phép ày thì phải phạt nặng.

Làng phải khai bẫm cho “quan Tham-hiện hay những ké Ngoại

quồc tới trong điạ phận làng mình và phài bất những kề nào mà

không có giày thông hành. - Giây thông hành ày làm hàng chũ'

Langsa, các kề ngoại-quôc cho ớ trong hạt Nam-kỷ đêu phải có

giày 'ày thảy thây.

Những ké hoang đàng lưu-linh không nhà cưa, sanh trong hạt

Nam-kỳ, thì hoặc là làng Sô' tại chổ nó đã Sanh đễ, hoạc là người

nào có gõc chắc chắn, đến được phép xin lãnh nó hoặc vẽ làng,

hoặc cho đặng gởi nó đi nơi nào khác tùy theo ỷkễ bào lãnh muôn.

'ặt́
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Những kê ởlầàng-ngoài nghia là ờ nước Annam mà vô”, thì làng,

phải coi giữvà coi tình ý bộ tánh chúng nójmà thưa lại cho quan

“Tham-hiện hay. Những kề Ỗ' Đàng-ngoài VÔ mà quyêt lập nghiệp

trong Nam-kỷ, đêu phải truc vào Bộ.

Mõi năm, cú” ngày mống I tháng avril, thìỉlàng phải làm giầy

khai vê những người Phương-đông ngoại-quôc có nhà cữa Ỗ- trong

làng. Những người Annam nào không lương-thiện,( nghị là kế

làm giặc, thì làng phải khai cho quan hắc nó mà giãi ra Côn-Nôn

Kè nào cho Chưa hay là chưa cờ bạc và cho thiên hạ chơi trong

nhà hoặc lây xâu cho mình, hoặc cho kê kháo; những kè nàohay là chứa sụ” xổ Sô không phép luật ban cllo; các kê cai quán

hay là người giúp việc mây nhà Cờ hạc ây, đêu bi phạt tù hực ít

hơn hêt là 6 tháng còn bực cao hơn hêt là 2 năm, và phạt vạ tủ

100 cllo tời 1000 quan. 0

Kè có tội khi đã mãng phạt rôi lại bị cãm trong kỳ ít hơn hêt

là 5 năm còn kỳ cao hơn hêt là /10 năm, không được quyên định

nơi đêu thứ' -H trong luật hinh. “

Nhu- có tài phạm thì phải bl phạt tù- hội nhị. _

Trong các khoàn ày thì phải thâu_tich những tiên hạo và đổ

đạt hày ra trong cuộc xổ Sô, làlnhững hàn ghê, đô đạt dùng trong

cuộc cờ hạc hay là trong việc xổ Sô, và các hàn ghê và (lõ đat đễ

trong chổ Chơi cò' bạc và chỗ Xổ sô. “

Những người nào bị hất đánh Cờ l)ạc tại mày chổ định trước

dãy thì hị phạt tù ít hơn hêt là 15 ngày Còn nặng hơn hêt là 8

tháng và bị phạt vạ từ 100 cho tới1000 quan tiên tày.

Như có tái phạm thì bị phạt tù gia tù bội nhị.

Miểng là CÓ thiên hạ- vào, hoặc thong thà, hoặc có người hội

hàm trình, thì dů gọi là nhà có chứa cò' bạc, và gọi là sụ” trái

phạm đêu [H0 trong luật hình.

Khi người chů. nhà thâu tiến mỗi người theo mõi quan chơi
“thì đů gọi là chứa cho thiên hạ đảnh cờ bạc trong nhà. Ị “

Sụ' thàu tịch tiên chơi trong cuộc Cờ hạc và những tiên bãt

đặng trong mình người chủ chứa cò' bạc thì đêu gọi là trúng phép.

Trong việc truy hắt cò' hạc, thì phài bắt những chủ chứa người

ta đánh trong nhà mình mà thôi. Còn vê` những kễ mò-i anh em

tới nhà mà chơi nho nhò thì chằng nên làm thăng phép; không

phãi Cớ càm đánh Cờ hạc mà sát nhà Sát cửa đàn sụ' Củng húng

= lep.

Không cho phép chơi cò' bạc trong ngày têt nữa, `

Khi trong làng có án nhơn-mạng, mà hương chức Cùng dân sự

“chăng ngàn can để cho Sanh đêu ác tệ thể ày, thì phải có tôi_

0
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Những hượng chức làng Annam nào, hỡi sụ' bát lưc mình hay

là bỡi tiêp cưu trê nài người nào bị đánh, hay là bị àn cướp, nên

kê” hung dů' dang giáo làm Sư phạm tội ày được, thì chàng những

là phải bị Nhà-nước phạt vế tội hé trể mà thôi, và lại phải bịlỗi

cùng kê bị trộm cướp, vê các vit tích nó bị trong khi bị đánh ày.

Ay là thuộc vê các toà sờ định sư lổi của làng cùng kè bl trộm

cướp đi thưa kiện, định Sô tiên thường hôi cho phân chánh trl và

xữ' phạt hương chức ày, vê Sư ich lợi trong việc động tịnh chung.

Làng phải mào trách củ' theo việc hộ, là khi có ãn cướp mà

làng không làm việc mình: phải làm mà_ngăn đón cùng`tri bắc

chúng nó. ị

Khi bàtvạ làng nào thì phài gián yêt-thị băng chữ nhu tại nhà

hội làng cùng trong các chô đô-hội; trong yêt thl “ày phải cai ra

vì cớ gì mà làng mắc phạt và phài khai tên những kê nào phài bị

phạtvạ ày theo bưc thư phận vê thuê điên-thô của mình. Hương

chức cùng dân đứng tên trong bộ điện; chính là kê phải mắc

trách cứ' trong việc đã xãy đên cho làng, mắc vạ ày mà thôi. 5

V. - Chàng người bồn-quôc hay là người Phương-đông nào

được khai nhà hàng, quán hay tiệm bán rươu đùng tại chổ, mà

không có phép quan Nguyên-soái cho.

Người Bồn-quôc hay là người Phương-động nào khai nhà hàng,

quán hay là tiệm bán rượu đùng tại chô nào mà không có xin phép

trước, hay là trái lời nghị định dạy đóng cừa tiệm, thì .bị toà

Sữa phạt trị tội phạt tù tủ' 6 ngày cho tÓ'i 8 tháng. Còn tiệm thì

lập tức ẵphài đóng cưa lại' ` “

Hê aiđtrơng cỡi ngưa đi ngoài đang hay là trong các chô chợ

đông, mà gặp một viên-quan đi có quàn gia hâu hạ, thì phài

xuông ngựa mà tránh lạp tức, chàng được ngăn đường choán

chổ; nêu ai chàng tuàn phép ày thì có tội.

Những kê nào đôn chuyện huyễn hoặc giá trá thì bị gia các hình

phạt nạng tron gluà“t,những người đântàu (chột) tàu thưò'ng là kê l)ày

chuyện huyên hoặc sê bị đuổi bới phép chánh trị ra khôi quàn hạt.

--ị-_Q-A
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ĐOẠN THÚ' XXIII

VỂ SƯ' LAM LOẠN

I. - Ké làm loạn.

II. - Hội kín và những kc" giữ Đạo-lành. __

III. - Thể lệ nói Uẽ các chùa Phật, cùng nẻ Diệc coa' cltr̉cng mtì́ịj

thã!! sải' cà những người phụ kẻ giữ' lăng cua.

l. - Hễ làng nào làm loạn hay là tùng tâm cùng kê dậy loạn,

thì phài bị dĩ sổ và địa-phận phài sát nhập vô các làng làn cạn.

Gia tài của cãi những kê mắc án làln loạn đến phài bị tịch, bán

lày tiển cho cha mẹ, vợ con lính bị thương tich hay là tů' tại trạn

Hể làng nào chứa những kè làm loạn hay là không cáo báo

chúng nó cho quan, thì phài mắc vạ, mà lại hoặc Xă-trường, hoặc

hương-chức, hoặc dân trong làng mà có cang _liên trong việc ày,

thì cũng phải mắc tội nt́ra. “

Gia tài của cãi của hương chức nào đã mắc tội làm loạn, sẽ phải

bl tịch và hương chức ày sẽ phải bị đày lưu trong một hạt xa.

Hương Chức nào khi biêt người ta toan mưu làm loạn mà không

cáo báo cho quan hay, thì sẽ bị phạr̉nặng.

ll. - Các hội kín lạp ra mà không làm lời khai vê sự đã lập

hội ra, không khai những kè làm đâu và nhữngkè vô hội là những

người nào, hội lập ra Ý đùng phương thê nào mà làm ăn, cùng

xuàt phát Sô' phí trong hội, thì sẽ phải bị hắc buộc theo lê luật An

nam càm không cho lập hội kín.

Người Phương-đông ngoại-quôc nào bị bắt vê sụ' VÔ hội kín

không có phép, hoặc trong địa-phận quàn-hạt, hoặc bên Tàu thì bị

đuôi ra khôi quán-hạt trọn đời và có lè phải bị các hinh phạt khác

nt́ra. Như có tái phạm thì bị giam 2 năm tại Côn-nôn và khi mãng

tù thì bị đuổi ra khỏi quàn-hạt. -

Phải coi chừng cho nhặc những kê giữ đạo Phật, vì nhữn

theo đạo ày thì không đặng lương thiện.

Xã-trường nào không tò cáo những thây bói, thây pháp, đặc

hiệu là Đoán-Công, Thái-bào, Sư-bà hoặc lày hiện đạo giã nào khác

ƠQ
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llay là cậy phép ma qui, đánh côn chiên, làm muôn phép phù chủ

khác, có ỷ mà làm cho dàn sư nhộn nhựt không đặng hãng tịnh-,

thì sẽ bị tội. `

Những thây l)ói, thây pháp, thây thuôc giã, vàn, vân . . . -đi vô Xú'

nhà quê mà dôi giã lường gạt thiên hạ, đêu phải bị hắt l)uộc như

là quàn hoang, và quân không nhà cửa chi.

Nht́rng kê giảng Đạo-lành và những kễ giủ' đạo ày cũng đêu

phải bị hắt buộc nừa.

lil. - Chằng ai được lập nhà tu, chùa-miêu hay là hội đạo nào

khác mà chàng có phép Nhà-nước cho.

Khi quan Tham-hiện cho phép ày thi phải kỷ tên và đóng dàu.

Chàng có thây chùa, thây sãi nào được phong them nů'a~`“hay là

được phong lên chức trên mà không có phép quan.

Phép ày ghi trong mỗi lá điệp đàng và mỗi bưc lên chức, có quan

Tham-hiện ký tên vào và đóng con dàu và có ghi Sô đem vào sồ thây

chùa, thày sãi trong mỗi hạt.

Khi có viên quan hồn-quôc nào tra gạn, thìphài trình lá điệp

đàng ày ra.

Cácì́hãy chùa phải khai đạo chứng minh cho đặng ghi vào Sồ

Tham-biện. Ghi rối, phài cho giãy vi-hàng cho thày chùa câm mà

chứng vê sự ày. -

“ Các thây chùa chẵng được hò hạt mình quá hạt khác mà ờ, hay

là bò chùa mình đi tu chùa khác mà không Xin phép quan Tham

.biện SỔ' tại. Khi quan cho phép rôi, thì khi tời hạt nào phải đi

chường mặt cùng quan Tham-biện hạt ày.

Chẳng ai được nhóm, hội màchàng có phép Tham-hiện cho.

Ai làm Sái phép sẽ phải bắc buộc cùng phải phạt tạ theo điêu luật.

Khi hương chức không báo đên cho kiệp thì cùng quan hay là

không ngăn đón đề cho sanh đêu tinh tệ trong làng, thì phải

mắc lỗi. Í

Những người phu giủ' lăng vua trong đàt Nam-kỷ, không được

Ta khôi làng mà không xin phép quan Tham-hiện sờ tại. ¬

Các làng phải làm một cài Sồ tên họ mày người phu giữ lăng

vua; huộc nhũ-ng kê ày, khi tới kỳ định thì chủng nó phài tới

.chường mặt cùng quan Tham-hiện sờ tại.
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ĐOẠN THÚ' XXIV

VIỆC TUYỄN C1- HỒI ÐÔNG ĐỊA HẠT

ị_ị--_

I. - Việc mgến cử hộảđõng quần hạt.

II. - Vỉệc tugễn cử hột' đổng tlttơmtg chánh.

III. - Việc tuyển cử hội động địa hạt.

IV. -- Hột' “đông dịa hạt.

l. - Đălập ra tại Nam-kỷ một hội đổng quăn-hạt nhóm tại

Saigon.

Trong hội đông 'ày có dự vào: 6 người phái viên Langsa, hayẹ̀

là Vô bộ (làn Langsa; 6 người phải viên Phương-đông tùng phục

Langsa, 2 người phải viên bên Văn của tòa hội nghị tư, phải có

chì́dụ han dịnh; Q người phải viên thay mặt cho phòng” thương

chánh, và trong hội ây ců' đặt. . `

Các viên quan hội đông thì định làm 4 năm, mà trong mỗikỷ

9 năm, thì nửa phân phải viên ày phải ců' lại, trong mồi hạng, và

được ců” lại vô hạng. _ -

Chằng viên quan nào cùng chức việc nào có hưởng lộc chi hên

Chánh-quôc hay lh tại quàn-hạt, và chẵng người lành công việc

chung, hoặc thường Xuyên, hoặc đồ' xì́lp thời, mà có ăn lương

của Công nho quàn-hạt phát, thì cà thẩy đêu không được dụ' vào
hội đổng quàn-hạt. i

Người hồn-quôc nào không lliêt nói tiêng Lt́lngsa, thì chằng

đặng chịu tuyễn cừ chức hội đống.

Như phải viên nào qua đời, Xin thôi hay là ljị thâu quyển chức

lại, thì mới đươc củ' người khác thô chức ây trong kỷ 3 tháng

trỗ' lại. `

Bền gọi là đã Xin thôi rôi các phải viên nào đã được dư VÔ hội

đông quăn-hạt mà khiêm diện một kỳ hội thường không có Xin

phép có CÓ' hay là không phẵibỡi sụ' ngăn trồ' có hội đổng quàn

hạt phê chuẩn; “ -

Vê việc tuyển ců' hội đồng quằn-hạt thì trong môi tinh đã có

lập một phòng đề bỏ thăm. “ W
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Các thừa Sai thành phô Saigon và Chọ'-lớn thì đêu bô thăm tại

đinh Tham-biện Gia-định và Chợ-lớn.

Các thăm phài nạp tại mỗi phong tuyển cù- cho hội phái viên

có quan Tham-biện, và như ngài có vắn mạt, thìquan phó Tham'

hiện thê” quyên, mà làm đâu, lại có hai người thừa Sai nhô tuồi

hơn hêt và hai người lớn tuồi hơn hêtdư vào, khi mờ hội tuyễn cừ.

Được' hò thăm tứ 7 giờ cho tới.10 giờ só'm mai. Lập tức phải

khuôi các thâm ra, rôi ai được bao nhiêu thàm, thì phải đánh

giày thép mà thông tinh cho quan làm đâu hôi tuyên ců' trong

mỗi phân sỏ" rói quan làm đâu ày phải kiềm điêmgôp chung lai hêt7 1 t . . '
i Như chàng ai được đúng tiêng cứ, thì quan làm đàu mỗi phân

Sờ tuyên cứ lập tức phải đánh giây thép cho các quan đông liêu

minh hay.

Và thì hài tu ển cữr̉lãn thử- nhì từzl iờ cho tới 6 ơiờ chiểu.

Y P Y 8 Ð

Trong kỷ tuyễn ců' lân thứ nhì, như người tranh nào được

nhiều thăm hơn hêt, thì được xướng làm chức hội-đông quăn-hạt.

Các tờ kiêt bẩm phài gời thàng cho quan làm đâu mỗi phàn Sò'

tuyễnì́cứ. Quan làm đàu ày phải hiệp cimg Các nghị Sư mà lạp tò'

kiêằhàm kiem đicm chung các thàm và lập tức gời trọn nội vu

tuyen ců' trong địa phàn mình cho _quan Nguyên-Soái. _

Các đơn kêu nài của thưa sai thì phải biên trong tò' kiêt bẩm

kh ôi thấm, ha” là cãc đờn! kỉu nài à ìhài trình tron k" ăm
hứlà, kê ẳỉr ngàịĩ tuyển cữ. “ T Y ' g Ề “

Những đơn kêu nài vê phẩn tòa hội nghị tư phàn đoán.

Mồi người thừa Sai được lành một đông bạc SỔ'_phÍ đi bô thàm.

số thừa, sai phải' làm như bản Ỉn theo kiểu Sou mĩ!/: ›

KỶ TÊN

1 ` TÊN HỌ I _

) TONG LANG ` _ 1. h, ¡_^` th́ Noc no”

-ị

thưa Sa] t́m t́ Ữ đn Ư'

nh̉tĨ1. nhi .

\

khóa Sô này là Sô (hiên bằng chữ). Y

Tại ngày 190
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I

Như không có giày inh, thì hai tờ kiêt hàm biên các việc tuyển

củ” phải làm bằng giày thường. yMột bồn tò' kiêt bẩm ày thì lập tức phải gờiặcho quan Nguyên?

ịc

Soal.

ll.- Phông thu“o'ng“chánh có 12 phái viên Langsa (iụvvào và có

2 phái viên (lâu bồn địa (lL_I" vào nữa. _

Khinào Sô phải viên Annam đã định, không có tuyên ců' đů,

thì phòngt́thương chánh cũng được thương nghị như thường.

Các người huôn hủn hồn-quôc hay là Phương-đông phải có Q5

tuồi và ờ trong địa-phàn hai nàm Sàp lên, cùng đóng thuê Sanh _Ý

hạng tư Sàp lên, thì được tuyễn cứ làm chức phái viên bổn-quôc.

Những người buôn bán bỗn-quôc hay là Phương-đòng đứng

trong Sồ thừa Sai mà có chịu hài sanh ỷ trong hai hực nhứt, thì

được chịutuyốn cứ chức phái viên pllông thường chánh. Chức

phải viên phùng thương chánh thi ců' làm Al năm, và trong mỗi

kỳ Ỷ nàm, thì nứa phàn trong Sò phải viên phài cứ lại. Phái bắt

thàm mà định phái viên nào phài ra hội đặng cứlại. Các sự tuyễn

cứ thì phải bỏ thàm. Những .người nào trong khi cứ lãn thứ

nhứt mà được thàm bàngphàn nửa trong Sô chung, thêm một

tiêrig, hay là trong khi cứ lân thứ nhì mà được Sô tllămhẵì́ng

phàn tư trong Sô thừa Sai đi cứ, thi gọi là được cứ chức phái

Viên. _

Khi ců' lẩn thứ nhì, như ai được nhiều thăm hơn hêt thì được

cứ. “

Việc tuyên c\'r phái-viên Langsa cùng phải-viên An-nam, thi đểu

ců' một ngày trong cà và quàn-hạt.

Tại Sài-gòn, thì ců' nơi dinh Đốc-lỷ, tại Chọ'-lờn cũng ců' nơi

dình Đôc-lỷ, Côn trong Lục-tinh thì ců' nơi đinh” Tham-biện.

Việc tuyên oứthì́ trong một ngày mà thôi, và định nhàm ngày

chúa-nhựt, hay là ngày lê, từ 7 giờ cho tới 10 giờ Sớm mai, và

tứ 2 giờ trưa tới 5 giờ chiếu.

Phàikhuôi thàm lập tức, nêu như phải cứ lãn thứ nhì, thi việc

tuyền cứ định ngày chúa-nhựt kê Sau. .

Nơi các tĩnh trong hội tuyên cứ thì có quan Tham-hiện dụ' vào,

và như ngài có vắn mặt, thì quan thê quyên dụ' vào mà làm

đàu, quan kho bạc và quan chil sụ' hay là viên quan nào tùy

theo quan Tham-hiện trạch chọn, mà làm chức phái-viên hội

tuyên cứ ày.

Khi Các việc tuyển Cứ đã Xong rôi, thì lập tức phài đánh giày

thép cho quan làm đâu hội tuyên cừ' tại Sài-gôn hay.
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Phài truyên rao cho các người thira sai hay biêt Sồ những

người buôn bản lớn tại Sài-gòn, Chọ'-lớn và Gia-định đúng thể lệ'

được tuyền của “

Ill. - Trong mỗi tinh tại Nam-kỷ đêu có một hội đông địa-hạt.

Mỗi tổng' trong tình thì phải tuyễn ců' một thuộc viên hội đông.

Trong các tình nào có ít hơn 10 tổng và nhiều ho'n 5 tổng, thì

mầy tồng dàn Sô động hơn, được ců” hai Vị thuộc viên lày theo Sồ

tuyển ců”, cho đặng Sô thuộc viên hội đống đừng dưới Sô 'IO

người.

Trong tinh nào có it hơn 5 tồng thì tồng nào đông dàn Sô hơn

được lày theo Sồ tuyền Củ' mà cừ 3 thuộc viên.

Sồ các tồng nào phải cù' 2 Ịhay là Sthuộc viện hội đông địa

hạt đã định như Sau nãy: _

10 Tinh Bẳclìêu (5 tồng) mồi tồng Ỷ thuộc viên hội-đông;

20 Tinh Bàrla (8 tồng) tồng An-phú-hạ, An-phủ-thượng: mỗi

tồng 2 thuộc viên hội đông.

30 Tinh Gân-thơ (9 tồng) Tổng-định-bào: E2 thuộc viên hội

đoïẵễfì́nh Gò-công (4 tồng) Hòa-đông-hạ, Hòa-lạc-hạ, Hòa-lạc

thượng, mỗi tồng 3 thuộc viên hội-đông. -

50 Tinh Hà-tiên (4 tồng) tồng [la-thanh, Thanh-gi và Phú-quôc,

mỗi tồng fầẹ̀thuộc viên hội-đông. ạ

60 Tinh Long-xuyên (8 tồng) tồng Định-hoà và An-phú: mỗi

tồng 9 thuộc viên hội-đông.

70 Tinh Rạch-gia (4 tồng) tồng Kiển-hòa, Thanh-giang và

Giạng-minh, mồi tồng 3 thuộc viên hội-đông.

Các hương chức đương niên mỗi làng đứng trong Sồ thừa sai

của quan Tham-biện lập ra đêu được dư mà tuyễn cư nơi chổ Sồ'

tại phân tồng.

Được chịu tiêng cư các người hồn-quôc Ỗ' trong tồng mà

chằng hê bị án lý tòa đại hình hay là tỏa tiễu hình phạt vê tội

làm ngịch, ăn trộm, àn cướp. Nhưng mà chàng ai được chịn

tiêng cử nêu chàng có đúng 30 tuồi,và chằng có làm hương chức

làng ít nữa là 2 nàm. Chằng được chịu tiêng củ' chức thuộc viên

hội đổng những viên quan ăn lương trong Sồ công nho chảnh

quõc, quằn-hạt hay là địa-hạt. Chẳng ai được làm chức thuộc viên

thuộc vê nhiêu hội-đông địa-hạt.

Các hội tuyễn ců* thì thuộc vê quan Phó-soái định nllóm.

Tù” ngày truyên rao lò'i nghị đòi nhóm hội cho tới ngày tuyền

ct́r phẵli trong hạng kỷ Q0 ngày. _Y
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Mở hội tuyên ců' tù' 8 giờ Sớm mai và khóa hội hôi 4 giờ chiểu

trong ngày ày.

Hội tuyền ců- có cai-tồng hay là phó-tồng làm đầu và có 4

người hương chức đư vào.

Phải khuôi thăm lập tức và phài Xướng công việc tuyên ců”.

Như phài ců” lãn thứ nhì thì theo phép trong tắm bữa sau phải

ců' và thừa sai phải đên chớ chàng cãn gì phài đòi nữa.

Chàng ai được tiêng ců' chức hội 'đông địa-hạt như trong kỷ

tuyền cứ lân thứ nhứt chằng được :

10 Sô thăm nhiều hơn hêt.

:ZO Sô thăm bằng một phân tư Sô hương chức.

Kỳ tuyễn cư thứ nllì như ai được nhiêu thăm hơn hêt thì

được ců' bãt kỳ là sô thừa Sai bao nhiêu.

Như nhiêu người tranh được một sô thăm cùng nhàu thì

người nào lớn tuổi hơn hêt được tuyên của

Các thfra Sai đứng cứ trong tồng, được Xin hủy ra như không,

các vụ tuyễn cứ. Các đơn kêu nài phải nạp tại tinh thành trong kỷ

5 bữa, kể từ ngày tuyên ců”.

Tòa hội nghi tư được phân Xứ SƠ lược và xừ quyêt đoán.

Chức hội đông địa-hạtấ̃thì cứ làm 4 nàm. Trong môi kỷ 2 năm các

thuộc viên hội đông phải ců” lại phân nữa, và cũng được tái cứ lại.

Như có khuyêt vì sụ' qua đới, xin thôi hay là vi cớ khác, thì

trong kỳ 8 thàng phải nhóm hội tuyền cứ. I

Quan Thamơbiện được quyển phép đư vô hội đông địa-hạt mà

làm đàu hội ây.

IV. - Mỗi năm hội đông địa-hạt thì nhóm lệ 2 kỷ, một kỳ thì

nhàm tháng août, còn kỳ nữa thì nhàm tháng Íévrier. Hạng mỗi

kỳ hội là 8 bữa. “

Trong kỷ hội tháng août, thì hội đóng địa-hạt hàn luận Sổ nghị

định chánh năm Sau, định công việc phài làm trong năm ây, làm

lời phòng ước công việc có ich thuộc vê trong tinh.

Trong kỷ hội tháng février, thì các hội đông đia-hạt phải xét các

tờ kê lại những khoàn thàn xuàt của quan Tham-biện đã Xuàt

trong năm rói, và bàn định `Sổ công nho thuộc trong nàm.

Các hội đông đia-hạt được phép nhóm ngoại lệ, và nhóm bao

làu, thì có lời nghị quan Phó-Soái ịbàn củng tòa hội nghị tư mà

phàn định. Ổ

Những buồi hội chàng đặng nhóm trước mặt thiên hạ coi.

Hội đông địa-hạt chàng được nhóm mà bàn nghị là klli nào Sô

phân nữa thêm một trong Sò thuộc viên không có mặt.
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Mỗi khi nào có hôn thuộc viên có xin đêu chi, thì lời hàn luận

phải hò thăm,

Phái biên vô tờ kiêt bẩm các việc l)Ồ thàm ra thể nào, cũng phải

khai tên các thuộc viên hô thàm.

Những tờ kiêt bẩm phãi làm hàng chũ” quôc-ngủ”, và chũ' Lang

sa. Một thơ ký Langsa cùng [nột người thơ ký Annam lựa trong

những nglrời không dụ' vào hội đông, đặng lo làm.tờ kiêt hẩm.

Những tò' kiêt bẩm phài khóa trước khi mõi buồi hội có quan

làln đáu hội rùng thơ ký trong hội phải kỷ tên vào. Trong tờ kiêt

hàm phài hiên các tờ phúc bẩm, hịên tên các vị hội đông có dụ'

vào mà bàn nghị và hiên. rút cácý tường cùa các thuộc- viên.

llội (lông địa-hat được liêng bàn luận mà thôi; chằng được

phép dùng phương thê chi động tời Sưích lọ-i trong tinhvmà

không có hội đóng nghị chuàn trước.

(jác đêu hàn nghị đêu gời cho quan Phó-soái nơi toà hội nghị tứ

đàng phê chuẩn. 1

Ilộiđông phài tò Ý mình ra vê sự phàn thứ hạng các đuờng

quàn-Ilạt,¡lhuộc vê các sự đồi (lời trong các địa-phận tinh, tồng và

làng và vê Sư Sàp theo hực các làng đặng thàu thuê điên-thồ, và vể

các việc thuộc sự thàu thuê khóa.

(làm chằng cho xin đêu chi thuộc vê quôc chánh.

Nhưng mà hội đông đưọ-c xin bản luận vê việc hứu ich và các

viêc vẽ phân cai trị chung.

Nhu' hội đông có hòi thăm đêu chi thuộc vê trong tinh, thì các

quan làm đáu các SỒ'l['OI]g tinh phài cho hội đông hiêt.

Khi có μhép quan Phó-Soáíchuẩn bàn cùng hội nghi tư, và clliêu

theo lời nghị hội động địa-hat. thì quan cllánh Tham-hiện được

nhàm hay là tứ nang những của cho hay là cira dưng cho tinh, và
khi nàoikhông coai trong họ kêu nài. `

Như có phép quan Phó-Soái, thì quan Tham-hiện được nhậm

lành hay là tứ nang của cho và của du'l]g mà gình giữ.

Nhu' quan Nguyên-soái đã hàn cùng tòa hội nghị tưmà cho phép,

và chiêu theo lời bàn ngliị của hội, động, thì quan chánh Tham

ljiện được kiện cáo cùng đôi nại các \`ụ người la kiện địa-hạt.

Quan Tham-hiện đặng lo phương thê gi khác đề mà lưu chàp

hay là đinh huờn các việc thàt quyên. '

Tuán theo các lời hàn luận hội đông, thi quan Tham-hiên được

đứng làm giày giao kèo thay mặc cho tinh.

Như ai có muôn kiện cào địa-hạt nơi các tòa án vẽ vụ chi, khác là

vụ kiện tranh chàp tài Sàng, thì [rước phài gời cho quan Tham

hiện một Cái đơn cắt nghia hêt Công việc kiện cùng Cớ tich làm

1|:
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sao. Bàng chăng tuàn thì vụ kiện hůy ra như không. Quan Tham

biện phải phát hiên lai nhận lảnh đơn ày. Quá 2 tháng kễ ti: ngày

đê trong biên lai, thì mới được khời vụ kiện tới tòa án. Như có

trình đơn khai xin kiện và có đính theo một cái dơn xin kỳ lại 3

tháng, thì các tllể lệ phải lưu đình lại.

Khi mỗi kỳ hội, thì quaň Tham-_hiện phài trình một tờ kề khai

các công việc phải phú cho hội đông xét tl”-ong kỷ hội. Tờ kề khai

ây phải làm hàng chũ' Langsa và hàng chữ quôc-ngữ.

Quan Tham-biện phải làm hồn thào Sồ công nho đla-hạt bằng

Chũ' quôc-ngũ' và bằng chũ' Langsa. Như hội đông đÌa~hạt bàn luận

Sổ công nho rồi, thì quan Phó-soái hàn cùng hội nghị tư mà

phê chuẫn sổ công nho ây. “

Các Sư thâu trong sồ công nho là:

1" Huê lợi phụ trội mổi năm, thì quan Phó-Soái hàn cùng hội nghị

tư mà định' Sồ.

QỦ Huê lợi tiên Chuột công Sưu.

30 Huê lợi cho mướn vườn đàt nhà cửa chà địa-hạt.

40 Huê lợi vê [huê hên đò, đường nước và đường bộ, và các

huê lợi khác có lời nghị chuẩn càp cho địa-hạt.

50 Phãi phụ câp cho địa-hạt trong các Sô tiên chung cùa quằn'

hạt. _

60 Tiên làng phụ càp cho kê coi trạm đã chuẩn hớt.

70 Tiên quàn-hạt phụ vẽ việc thơ và việc dạy dồ chung.

80 Tiên các làng câp và các huê lợi phỏng ước khác đặng làm

đường sá đỉa-hạt và đường xc lưa có ích lợi trong xứ. _

90 Huê lợi cho vay.

l0° Của dưng và của cho.

H0 Huê lợi vẽ việc hán đõ.

“ 12° Các sụ” thàu xảy dên.

Sư tiên xuàt Sồ công nho là như Sau này:

10 Làm và tn hồ kinh nhóẹ̀ và đường lớn địa-hạt, tiên lương

người giúp việc sờ ày.

t́2° Làm và tu bồ trường học trong tông. Giày, viêt,lnưc cho học

trò. Tiên lươngchưc việc. Ạ

8° Việc người đi thơ, chờ thơ đên chổ và trờ vê. Phòng lành

thơ và phòng phát tho'. Tùng-già cho cai-tồng. “ -

40 Tu hồ nhà cữa thuộc vê địa-hạt hay là của quăn-hạt.

50 Tôn hao có ích lợi chung riêng trong tinh.

Như hội-đồng quên đụ' trong sồ công nho Sô tiên cho đů mà xài

trong các việc tôn hao theo lệ buộc thì quan Phó-Soái bàn cùng

hội-nghị tư mà dư thêm vô.
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Các tiên đụ' không xuât trong năm, thì khi mãng năm phải đem

vô công nho năm sau và cũng phãi dụ' y như chổ trước”.

Những tiên thâu mà chi dư, tùy theo tiên thâu việc gì được”

hiệp cùng sô tiên khác trong năm mà xin hội-đống kỳ nhóm tới”

đặng băn nghị mă chì (lụng. Hội-đôngđược dự trong Sồ công nho

một sô tiên tôn hao xảy đên,

Cầm chằng cho Sang sớt tiển dụ- khoăn nãy qua khoàn khách

trong Sồ công nho, trừ ra khi nào có phép quan Phó-Soái cho thì

mới được.

Sổ tính toán các việc thàn xuât trong tinh, thì khi máng năm

phái trình cho hội đông địa hạt kiểm sát và bàn nghi. - Các việc

thâu xuât 'ày thì phåicó lời nghị quan Phó-soái bàn cùng hội nghị

tư mà phê chuẩn, thì mới gọi là thành bôi.

Tiên Sở phí cho các thuộc-viên hội-đông địa-hạt Ỗ' cách Xa tinhv

thành 5 ngàn thước, thì định là 2 đông một ngày

_-.-ị.-Ỷ
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ĐOẠN THỨ Xxv

VẺ SƯ TỚI NGỤ VÀ VẺ SU” THIÊNCU"

.ị-ị.

1. - Thếlệ khi mới tớí.

II.. -'L Thuê thân cùng thuê' thông hành.

II1. -- Khoản mio được miếng thuê' thân.

IV. - Gt́ấu thông hành cùng gỉãg tltuẽthân.

V. - Chánh ban trường oà phó hrm trướng. - Sự câp băng.

Các sự buộc. r

V1. - Quí dt́ẽì́lr các khoán khác. “

I. - Người Phương-đông nào vào trong địa-phàn quàn hạt nơi

chô khác là tại Saigon thì phài trình diện cùng viên quan Langsa

hay là viên quan bon-quôc nào ờ gán chổ đó hơn hêt, đặng lành

một tờ vi-hàng có hiên tên mình, mà chứng ràng mình mới đi

qua (mới tới). Tờ ày phái đê ngày nào phát. Khi có tờ ày rôi, thì

người Phương-động phải đên chổ nào gán hơn hêt mà có tàu đò,

hoặc là xe tờ đưa, đàng đùng phương thê mau mà đên tại Sai

gon. Tới đó rôi trong kỳ 24 giờ đông hô, thì phài kiêm han

trường có Nhà-nước cứ lành nó và xin tòa tàn đáo, đàng trục nó

vô hộ.

Nhưng mà như nó đi đường nước vào trong quàn hạt, và như

nó chàng hê hước chơn lên bờ, và ghe “ không đậu tại đàu thì _gọi

là nó đi thàng đên Saigon. “

ll. - Các người Phương-đông ngoại-quôc thì chia ra làm Sáu

bưc kề theo lòng thuê chúng nó đỏng. `

Bức ngoại hạng thuộc vê những người Phương-đông đóng thuê

Sanh ý ngoại hạng hay là điên thồ đông niên là 400 động bạc sàp

lên (thuê chánh) và đánh thuê là . . . . .. . . . . . . . . . . . 400 $ 00

Bưc thứ nhứt thuộc vê những người đóng thuê sanh Ỷ haylà

thuê điên thổ mỗi năm tù' 100 chotới 899 đông bạc (thuê chánh)

vàđành thuêIà....... 900 đông.
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Bực thú' nhì thuộc vê những người đóng thuê Sanh Ý hay là

thuê điên thồ mồi năm tử' ắắ tới 100 đống (thuê chành) và đánh

. . . . . . 100 đông.

Bực thú” ba thuộc vê những người đóng thuê Sanh ỷ, hay là

thuê điên thồ mồi nàm từ 10 chotới 55 đông bạc (thuê chánh)

và đánh thuê là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 đông.

Bực thư tư thuộc vê những người đóng thuê Sanh Ỷ haylà

thuê điên thô môi năm tù' 4 đông tới 10 đông bac (thuê chánh)

vàđánhthuê . . . . . . . . . . . . . . . 20 đông.

Bực thú' 5 thuộc vô những người đóng thuê sanhý hay là thuê

điên thô mồi năm ít hơn /t đông bac và các người Phương-đông

ngoai-quôc trừ ra những người làm công tại các sớ canh nông

thuộc vê của người Phương-tây hay là người vào (làn Phương

tày, và đành thuê là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 10 đông.

Còn những kê tàn đáo mới tới thi thuê ày phài tính từ phàn tư

tùy theo kỳ ha thàng nào nó mới vào trong quàn-hat.

Những giày thuê thân và giày cho phép ngụ, hê phát nàm nào

thì được dùng nàm này mà thôi. Nhưng mà Nhà-nuớc cho phép

các han-trường một ky ba tháng mà thâu trọn các giày ců lại.

Quá ngày 31 tháng Mars, thì huộc phài đóng tàt thuê. Hê khi đã

giao giày thuê thàn màng hang ky và đã đóng thuê rôi thì mới

được lành giày mới. p .

Các giày thuê thân màng hang và giày hày hô phải gới vê phong

thượiìg thơ đàng kiêm sát những giày thuê thân càp phát cho các

quan Tham-biện, quan Đôc-ly Chợ-lớnvà quan làm đâu Sờ Tàn-đáo.

Mổi người Phương-động thuộc han nào có Nhà-nước biêt thì

đứng bộ làng chô nó Ỗ' và đóng các món thuê khác cholàng ngoai

trù' ra dóng thuê thân. . ` h̉ Ứ

Như người Phương-động nào có qua đời, thi Bang-tru'ơng nó

phải thâu giày thuê thán nó lại mà hiệp cùng tờ khai tử cha chức

viêc Coi hộ đời phát không tôn tiên mà gới hai tờày cho quan Tham.

biện (hay là tại sô' Sài-gôn) đặng trù” bộ cho tên dàn ày.

Như người hôn-quôc có qua đời ngoại địa-phàn minh thì viên

quan bồn kú” phài giao các giày tại tay quan Tham-hiện trong tinh

đặng gời cho viên quan coi vê việc ãy.

Giá mỗi cái giày Xuàt Càng người khách, thì là 15 đông, hàt kỷ là

hạng nào. Những con nit dưới 15 tuồi và đờn hà, thì được lành

giãy ày khôi tôn tiên.

Các người khách nào đã Ỗ' trong còi Đông-dương it hơn một

năm thi đóng 5 đông một cái giày Xuàt càng, chớ không phài

đóng 15 đông hạc. .

_ạtgịẹ̀-7--7._-v-.Ạ /:- 't́
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lll. - Con nít (lưới lắ tuổi và đờn bà thì được miềng thuê mà

thôi, nhưng Vậy không được miềng các thể lệ biên vô bộ, phải

cho chúngnó một cái giày riêng cho phép ngụ. Bởi vậy nên những

người lão nhiều và người làng tật phải huộc đóng các thú” thuê, y

như các người dân ngoại-quôc đóng. .

Nhưng vậy khi đã tra văn rôi mà biêt chắc rằng bê thê nghèo

nàng, thì được dùng cách Xin giãm thuê mà chuẩn miêng cho những

người lão nho-n và tàn tật .Gho đặng hường nhò' phép chuẩn ày, thì

những người lão nhơn Chẳng những là phải có 60 tuồi, mà lại phải có

vi-hàng chắc rằng chủng no nghèo khô và nương náu theo bà con

đặng ăm no mà thôi, côn những kê tàng tật, phải mang bịnh chi

làm cho mình vô phương thê làm ăn: như có Sư khai gian lậu thì

chúng nó phải bị tri l)uỘc về tội không giãy thuê thàn. Những người

Phương-đông ngoại-quôc khi dưÓ'i tàu [nới bước chơn lên dát Nam

kỳ, hoặc là mới tới lân thứ nhứt, hoặc là khi trước có Ỗ' đôi ba lân

mà mới trớ lại nưa, thì được lảnh không tôn tiên, một Cái giày thuê

thân riêng và trong năm mó-i tới, thì được miêng các Sắc thuê thàn

buỘc`cho“nh ửng người ớ đã làu, qua năm sau năm mới tới, thì

chúng nó phài đỏng thuê thân, ngoai trừ' các đêu San này :

Các người ngoại-quôc có giãy thê thân riêng thì phải tuân theo

thể lệ Tán-dáo, đang ban hàllh trong quán-hat. “ “ p

Chằng người ngoại-quôc nào khi còn _đái tùy giãy thuê thân

riêng. được lănh bài Sanh Ý, cũng chằng đặng (lưng bộ điên thồ

hay là bộ ghe, và cũng chẳng đặng Xin lảnh giãy xuât cẳng, nêu

không có đóng trước tron luông thuê thân minh trong nàm mới

tới haỵ là lnới trờ lại trong quản-hat.

Những người nào khi trước đã ờ làu mà bên Tàu mới trớ lại,

mà có tiệm buôn bản trong quăn-hạt “hay là có `đú“ng 1)Ộ điên thồ

hay là bộ ghe thi lập tưc phải đóng thuê thân cũng ỵ như khi

trước vậy.

Bới vậy chẵng người ngoại-quôc nào có giày thuê thàn riêng (giãy

khôi đóng thuê) mà được lănh bài Sanh ý; cũng chằng đặng dưng

bộ điên thồ hay là bộ ghe và cũng chằng đặng xin giày xuât cẳng,

nêu không cỏ dóng trước trọn lòng thuê thàn mình trong năm mới

tới bay là mới trờ lại trong quằn-hạt. =

IV.-- Những người ngoai-quôc Phương-đông ờtại Nam-kỷ, khi

muôn đi thông thương trong các tinh trong quẫn-hat, thì khõi

buộc lây giày thông-hành không chay bộ nửa. Những người

Phương-dông ờ Nam-kỳ, muôn đi Bắc-kỳ, Annam, xú' Cao-mên,

Xú' Lèo thì, còn buộc phải lày giãy thông-hành.
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Hình tích người Phương động ngoại-quôc ra thê nào thì biên

trong giày đích thân, không thay và làm theo kiểu riêng mà mỗi

người bồn-quôc phài hiệp cùng giày thuê thàn hay là giày thuê

thay vi giày thuê thân mà đái tủy.

Lập làm giày đính thàn là khi đóng thuê hay là khi bỡi việc tình

cờ mà người chủ giày ày phải xin cùng Nhà-nước (hoặc là bị”

bãt vì không giày đích thàn, hoặc là phát giày thông-hành, haylà

pbát giày vi-hàng cho đi vân vàn. . .) _ ›

Người Phương-đông nào thay giày thuê thàn, ngoại địa-phận

chổ mình ờ, thì phái lành một cái giày thông-hành không đồiđời

trong bộ đặng thê cho giày thuê thàn, và khi phát ra thì phài

tinh thàn thuê nhập cho tinh nào nó đứng bộ. Giày thông-hành

ày cũng đặng kỳ hạng ynhư giày thuê thàn vậy.Còn giày thuê thân

của người ngoai-quôc đi thông thương trong quàn-hat, thì phái

làm tại tình nào nó đứng bộ, và phài thàn lông thuê [hân nó và

giừ các giày ày tại dinh Tham-biện.

V. - Còn chánh Bang-trường và phó Bang-trường, thì quan

Phó-Soái phài tuyên chọn trong sồ làm ra, tùy theo việc bó thăm.

Sô ày phái biên tên ba người Phương-đông, thuộc về bực ngoai

hạng, hạng nhứt, hang nhì, hay là hạng ba, và đã ờ trong quàn

hạt, ít nửa là hai nàm.

Nhửng khi nào trong tinh có những người khách thuộc đân

hang ba mà thôi, thì phài lựa những người nào có_điẽn thổ; khi

nào xin càp hàng cho người không đů thức lệ, thì phài cát nghĩa

vi cớ nào mà trái luật.

X

Như trong các bàn So Thừa-Sai đứng ců' ít hơn 100, thì phài nhập

lại một, mà cữ một chánh Bang-trường và một phó Bang-trướng,

ngoài trừ' ra khi nào có lò'i nghị khác cha quan Phó-soái; sự

tuyển ců' chung mà lựa chánh và phó Bang-trướng, thì phài ců'

trong mõi kỷ 2 năm, cừ trong 15 ngày Sau tháng novembre.

Việc tuyền củ' .chánh Ban-trường, thì phài thay phiên cùng việc

tuyên phó Ban-trướng, đặng mà năm trước ců' chánh ban, thì

qua năm sau mới củ” phó Ban-trường. ~

Chánh bang và phó Bang-trướng, khi tuyền chọn rôi thì càp

hàng làm hai năm, kê từ' ngày 16T janvier năm Sau việc tuyên cữ;

quan Phó-soái đề Chánh ban hay là phó Bang-trường phài càp hàng

làm luôn luôn trong hai năm.

Phó Bang-trường được thê cho chánh Bang-trường trong khi

vàn mặt ít hơn là 8 tháng. Chánh Bang hay là phó Bang-trường

.Ạ":J'_'Ị.
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khi có qua đời, xin thôi hay là vấn mĩịt hơn 8 tháng, thì phài lo

tuyên cứ trong kỷ 2 tháng, kê tứ ngày khuyêt chổ, đặng chọn

người mới làm thê. Nhưng vậy chàng được ců' chọn ai hêt trong khi

6 tháng trước. việc tuyền ců' chung. Nhưng mà trong lúc ày chức

Chánh-ban và Phó-ban trường như có khuyêt mộtlược, thì quan

Phó-soái phài định một người trong han mà lo giúp việc cho tới

củi nàm.

Chức chành và phó ban-trường càp bằng theo Sô tuyển cứ từ

phân thì phải ců” lại một lược cùng chánh ban và phó ban càp

hàng trong kỷ hai năm.

Khi nào bỡi việc tuyển cứ từ phẩn hay là việc tuyên ců” chung,

mà chức phó Ban-trường được chọn thê cho chánh Ban qua đời,

xin thôi, hay là vẳn mặt, hoạc là màng hạng, thì có quan Phó-Soái

phê chuẩn việc ců' đặt ày rói mới được lo củ' người thê cho Phó

ban. _

Những người Phương-động miêng thuê, hoặc kê lào nhơn,

nghèo khó và những người có ít hơn' 15 tuồi thi không được

đứng mà tuyên cứ.

Chánh Ban-trường được miêng thuê thàn. Nhưng “vậy, khi nào

Chành-ban nào bò chức phàn mà không cai trị trong han trong

6 tháng, mà không có sư đõi nại mà Nhà-nước Xét có lê, ¡thì-hị

màt Sư hường nhờ ày. '

Chánh-ban và Phó-ban trường phài hiệp cùng việc Nhà-nước và

hương chức làng mà lo việc tuân phòng trong ban, được coi sóc

kẻ ờ thuộc vê trong han, và được cáu xin Nhà-nước giúp cứu

mà Sứa trị dàn trong han cho có thứ tư chung.

Khi người khách nào có qua đời thì phài chiêu tò' vi-hàng

khai tů' của chức việc coi hộ đời phát mà hiệp cùng giày thê thàn

nó đặng chiêu nạp làm cớ. “

Khi nào có ai trôn, thì phải có chứng có' cùng phài nạp

thuê thàn và như có thì nạp giày thông hành nứa. Như không

có nạp giày ày thì Chánh-ban phài cam chiu đóng các Sắc thuê

trong năm và cácsẳc thuê năm Sau Cll0 người trôn ày.

Người Phương-đông ngoại-quôc nào đóng thuê trễ nài thì

Chánh-han trường phải hị phạt vạ .hàng một phân trong 100 sô

thuê đóng trong mỗi một ngày trê rôi Ban-trường được thưa

người trái lệ.

Người Phương-đông nào, bãt kỷ là ờ chổ nào trong địa-phận

quàn-hạt, mà bị gặp không giày thuê thàn hay là giày cho phép

ngụ, thì viên quan nào gân đó hơn hêt lập tức phải hắt giải nạp

cho quan làm đáu trong địa-phận đặng xót hê thê nó.
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Như nó không có đái tùy tờ giày chỉ mà vi-bàng bổn thân nó,

thì phải giam nó lại, và- lập tức phàisai lính giái nó vê khám lớn

Saigon đàng càm gỉam nó cho đên khi nào nó có vi-hàng đích thán

nó. Như cách một tháng giam nó không có tờ vi-bằng đích thân

nó, thì phải đuôi nó ra khối quàn-hạt. l

Như nó có đái tùy tờ vì-bằng cho đi qua (mới tới) thì phài xét

coi nỏ còn trong kỷ hạng đã định chuẩn cho nó hay là không, và

phàixét đường nào mau hơn hêt nó phài dùng mà đên Saigon.

Kỷ hạng ày định là một ngày phải đi đặng 20 ngàn thước đường,

kề tư chô nào phát giày thông hành cho tó'i Chồ bị bắt, trong kỳ

hàng ày phài tính thêm EMA giờ đông hồ ờ tại bên tàu hay là bên

Xe tò* đi Saigon và sô mây ngày kê từ' hôi tàu hay là Xe tờ ày đi.

Người _Phương-đông ngoai-quôc nào bị gập ngoại địa-phận

minh mà không có giãy thuê thàn hay là giày cho phép ngụ cho

đil lệ, thì phài bị giải nạp tÓ'i chô chảnh tinh và giam lại cho tới

khi nào bẽ thê nó tính xong rôi.

Người Phương-đông ngoại-quôc nào có nhập vô các hội kính

(thiên-đìa-hội) mà “không có phép, hoặc trong địa-phận

quànlhạt, hay tại nước Tàu (Đại-thanh) thì phài bị đuổi tuyệt ra

khôi quàn-hat; và lại phải bị các hình phạt khác nưa. Nhu có tái

phàm thì bị giam 9 năm tại Côn-nôn, và khi màng phat, thì bị

đuối ra khối quẫn-hạt. “ “ “.

,Những người Phương-đông, gõc rê là người ngoại-quôc Ỗ' bạn

đi ghe và đi ghe bâu thì khôi buộc phài có “giầy cho phép 0” ngụ,

mieng là chủng nó ờ (lưới ghe mà thôi và chủng nó đừng căt nhà

cữa trên dàt mà Ỗ”.

Những người khách nào Xin đem con về Tàu thì phải chiên nạpị;

'i° Một bon Sao rút trong bộ hôn thú vànhư không có, thì phài

có một tờ vi-băng đặng thê cho tờ hôn thú, phài có: haì́người

chưng kỷ tên và phải có quan Tharnlbiện trong tinh phê nhàm.

20 Một bổn Sao rút khai Sanh hay là một tờ vi-hàng làm y theo

thể lệ định trước đày. . “ “

30 Lời ưng thuận của người mẹ, “

Khi tra vàn rồi, quan Tham-hiện phải Xét coi bê thê kê xin có

thê mà nuôi con nỏ tại Xú' ngoại-quôc được không, hay là bới Sư

nghèo nàng mà nó không có Sức nuôi hay là chi nó có y con nó

còn thợ àn đặng nó bản con nó. '

sì
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VỀ VIỆC CANH-NÔNG, VIẸ̀G NUÔI SÚT-VẬĨI,

A -I ~

VIẸC THƯƠNG MAI

I. - Hột đầu canh nông địa-hạt. i

II. -- SZL' nuôi Sút-Ut́ì́t, sự nuôi' ngựa cái, sự làm thịt Sút-Dật

'Uà sự chổ' Sút-Uqìlŕ ra khôt' rử. . I

III. - Bộ trâu, bù oà ngzpa. '

1 V. “- QLN” điêu các khoản nê 1}Z'ẹ`c canh nông và việc [hu“o'7lg mãi.

1. †- Mỗi năm khi mùa màng gặt hái Xong rổi, chừng lôi tháng

mars, thì có lập ra một Cuộơđãu Canh-nông tại tinh thành, có Hội

đông địn-hạt phụ Sú”o,và trong hội phái-viên được dụ” vào mỗi phân

tồng là một hay là h́ì́ll người Langsa làm ruộng, hay là người

hỗn-quôc làm ruộng. ` V

Phấn sụ” hội phải-viên ñy phải Xét Các thứ lúa đâu, mỗi thứ

phải đúng nửa tạ; đặng chuẫn căp phân thưởng, hoặc thưởng hạo

tiễn, hoăc thưởng mày-đay, hay là phát hằng căp, cho thú' giông

lúa nào tôt hơn hêt. i

Phải lày trong các thủ' giông lúa được thưởng mà gởi cho phòng

'l`hu'o'ng-chánh và phải biên nhu” Sau nãy I

10 Tên họ và chỗ Ỗ' người C-hů.

Q0 Người Chil làm được bao nhiêu lúa.

Phãi khại và biên cho kỳ cũng thiệt tên Annam thú” lúa gời ây.

Phải Cân mh khuyên báo rằng những lúa đem đầu thì phải là

một giông nhau.

Người đàu phải (lính theo lúa gởi ấy Cáclời khaiđicll thàn mình,

-Chổ mình Ỗ”, vìl Sô lúa một thú' mình có được bao nhièu đặn” bán.
Ð

_ Được dem đầu những lủa nào tôt hơn hêt và dùng mà làm lúa

giông cho được. .

Quan Tham-hiện được phát các giãy tôt tạm cho người chủ nào

có lúa Xét tôt hơn hêt.

Phái lầy từ 62 Càn kilos trỏ' lại trong Các thú" lủa đầu đã Sắp theo

hực, mà gởi cho phòng Tht́mng-chánh Sài-gòn, và phải đính theo

mỗi thứ lủa gởi, một tò' cắt nghĩa gõc tích lủa và tên họ người ell ủ
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Phòng Thương-chánh phài kiểm Sát chung các thứ lúa gời ày,

kề theo giá buôn bán, và xiu chuẫn phán thường, hoặc thường

bạc, hoặc thường hàng-càp, cho các người chi] lúa nào mà phòng

Thương-chánh xét đán thường.

Cái Sồ sàp lúa theo thứ tư và cai các phân thường ban chuẩn, thì

phài in trong các nhựt-báo trong cà và quàn-hạt.'l`rong Sồ lúa ày phải

biên một bên tên họ người đàu, xú' Sờ nó ớ và sô lúa đê giông in như

thưlúađượcthường, nó có đượcbaonhiêu đặngbánchokêlàm ruộng.

-Môi người đàu phài khai sô lúa cho chắc chàn y như sô lúa mình

bán được, và phài khai giá bán. .

Người bồn-quôc nào khai gian vê sự đàu lúa thì bị để ngoại ra

trong 8 năm không được dư trong cuộc đàu canh nông, và như

có tái phạm thì càm tuyệt chàng cho dự vào cuộc đâu ày.

Ngày đầu canh nông phài định làm Sao đứng quá ngày 18'r mai. “

Sô huê lợi ruộng cày lúa đàu thì phải cai ra bàng giạ

ll. - Sẽ chuẩn những phàn thường định .như sau nãy cho

người Langsa haylà người bồn-quôc có nuôi Sút-vật trong quân

hạt, mà có vi-hàng chắc rằng mình thiệt có ngựa giông hay là

ngựa cái có Nllà-nước nhậm. h̉

7 đông hạc một tháng cho mỗi con ngựa giông có Nhà-nước

nhậm biêt ;

8 åồ 50 một tháng cho mỗi con ngựa cái chưa có con ;

E) đông bạc một tháng cho mỗi con ngựa Cái có con; miềng là

con ngựa cái có chịu đực ngựa giông có Nhà-nước nhàm mà sanh

ngựa con ra. - - “

Tiên thường vê ngựa cái sẽ chuẩn ban cho người nào nuôi, có

giàyịvi-hàng rằng mình nuôi có it nừa là 5 con ngựa cái.

Một hội phái-viên riêng phải lành phán sự kiêm Sát càc giãy tò'

cùa người nuôi Sút-vật được lánh phân thường. 8

Những đơn xin Nhà-nưỎ'c nhậm mình là ngưÒ`i nuôi Sút-vật

hay là người có ngựa cái hoạc ngựa giông thì phài gời cho quan

làm đâu hội phải-viên coi Sát việc nùôi ngựa.

Trong đơn ày người đứng xin phài biên Sô mày con ngựa cái

hay là ngựa giông và phài khai ràng mình muôn trình cho hội phái

viên kiêm sát Sút-vật cúa minh nuôi. .

Các đơn nào như muôn cho Nhà-nước xét thi người đứng đơn

phài đinh theo đơn một tờ mình giao buộc cùng Nhà-nưÓ'c_quàn-.

hạt và phài làm theo cách thức Sau nãy:

Kiều thức tờ giao kêt. .
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Tôilà. . . . . . . . . . . . ..ờtại.. . . . . .

iàm chů tàu ngựa nuôi..... .con ngựa cái và. . . . .. . . . . . . . . . .

. .con ngựa giông, nuôi tại

...tinh . . . . . . . . . ...., đứng Xin Nhà-nước nhàm

phê tôi là người có nuôi sút-vật, và tôi giao buộc phài trình các

thủ kề trước này cho hội phải-viên coi Xét sự nuôi ngựa, phê

nhàm. Tôi khai ràng tôi hiêu biêt cặng kê các qui điêu trong lời

nghị ngày 6 août 1898, và thêlệ định theo lời nghị ày và tôi buộc

phài tuân theocác luật ày và theo các luật mới vê ngày Sau Sê xen

thêm đặng thi hành các lệ luật cho trọn và tôi phải vưng theo các

lời định của hội pllái-viên. “ “

Làm tại . . . . . . . . . . . . . . “ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Di chiêu và nhận chắc (kỷ tên)

cái kỷ téncha ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ký trước đày.

(kỷ lên) “

Hội phải-viên khi đã xét các sút-vật trình rổi, như* phài lè thì

phát giày tờ cho người đứng đơn xin mà chàm nó là người nuôi

sút vật và tùy theo lúc, sê chuẩn phàn thường định trước này cho

no. _

Bàt kỷ là ngựa giông nào muôn cho Nhà-nước cllàm thi phàiđů

lệ như sau này: `

` 40 Phãi có từ 5 tuồi tới 12tuồi lrỡlạl.

20 Phài có vóc cao ít nữa là 1 thước 95 phàn.

30 Phài đừng có tàn tật gi, và bịnh hậu và phải có hình vóc

cho tôt; các việc ày đêu thuộc vê hội phái-viên xét mà thôi.

` Một mình hội phải-viên được xét chàm haylà bàt những ngựa

giông ngoại-quôc hay là ngựa giông lai mà thôi.

i Mỗi người chủ ngựa giông có Nhà-nước chàm thi phải giũ

một cuôn Sồ đặng biên chắc chẳn các làn phù cái. “ .

Có hai hạng ngựa giông có, Nhà-nước chàm:

\ 10 Thư ngựa có Nhà-nước chàm không, và ngựa cái có con ày

“không được lănh phàn thường, vẽ những thú' ngựa giông ày,

thì cũng phài buộc thể lệ giữ một cuõnsồ như thứ ngựa giông

khác, và nglrời chủ muôn dùng việc gì thì tự“ý, và được nhày cái

bàt kỷ là đàu.

29' Những thú' ngựa giông có Nhà-nước chàm và được ăn

thường. Thú' ngựa giông ày thì được thường 7 đông một tháng,

13
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và phải để mà nhãy riêng những ngựa cái có Nhà-nước chăm cho

đên khi nào có giây vi-hàng chắc rằng từ ngày 'let janviel' trong

năm đã nhảy được sô 15 con ngựa cái thì mới đựợc.

_ Mỗi năm hội Phái-viên phải xét các ngựa giông có Nhà-nước

chàm và nghị những ngựa nao phải bôi bộ không được gọi là

ngựa giông có Nhà~nu'ớc chì́lm hay là phải còn để đứng trong hộ

'ây nửa.

Mõi con ngựa cái, khi nuôi có Nhà-nước Chàm thì phải đủ thể

ệ Sau này: _ _

19 Phãi có từ 3 tuồi tới 10 t́uði sấ̃p xuông;

90 Phãi có vóc cao ít nữa là một thước 18 phàn ;

80 Phãi có Săng Sóc cho tũ' tê và có lực mạnh, đừng có tậtgì,

và bịnh hậu nào và bóng Sắc phải cho tôt. Có một mình hội phải

viên được Xét phãi chầm hay là phải bãt mà thôi. “

Những ngựa cái có Nhà-nước châm thì phẳi để mà cho ngựa

giông có Nhà-nước chàm phů mà thôi, hàng không tuân thì phải

măt sự hưởng phán thưởng.

Ngựa Cái nào có Nhà”-nước Chàm có chịu đực luôn trong ba

năm mà không sanh Sảng thì gọi khô khan và phằidühộ phân

thưởng. “ g
Mỗilkllì ngựa cái có đề, thì người chủ phải tuân theo lệ luật

Sau này đặng xin đem Con ngựa cái qua bực ngựa có con: ngày

sanh ngựa con, phải làm tờ khai sanh mà đính theo giây chịu cái,

phài đê ngày giầy khai sanh, kỷ tên và như cllồ mình nuôi ngựa

cái có thuôc vê địa-phận Chà-u thành Saigon và Chợ-lớn thì lập

tức phải gởi các tô' ây cho quan'lăm đâu hội phái-viên đặng Sai

một người phái-viên đên xét Coi quà có ngựa Con mới đề không ;ƒ

nhưh̉chổ nuôi ngựa thuộc vê địa-phận tìnll nào thì phài gời giãy

tờ' cho quan Tham-hiện tình ày; khiđã có Sai một viêll quan tùng

quyên mình đên Xét quả có sanh ngựa Con và khi đã có phê

chiêu tờ khai Sanh rôi thì quan Tham-biện phải lập tức gởi tò” 'ây

cho quan làm đáu hội phải-viên. _

Gon ngựa cài nao có con thì được đứng theo hang ày miềng

à người chủ phài có chứng bằng chắc rằng con ngựa con còn

ẹ̀nuôi tai [àn mh trong llơn ba năm mà thôi.

Ngựa cái nào được ăn phân thưởng bỡi Sự ây thì chẵng nên

dùng mà đi kéo Xe tò' hay là Xe có sô đi đlra. ,

Trong mỗi kỳ 6 thang, lôi tháng janvier, tháng juillet, và tilèb

ngày đínll đã Có cho Các người nuôi Sút-vật hay trước it nữa_l`¡a

P15 bừa, thì hội phải-viên chánh phài Sai hội phải-viên phụ đên

nhà các Chil có ngựa Cái hay là ngựa giông có thưởng.

'II

_ 'hì'
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Hội phái.-viên pllụ ày phãi xét các tàu ngựa, và. xét những sự

đổi dời đã thông báo trong kỳ 6 thảng trước. Phải xét và chầm

những ngựa giông và ngựa cái sẽ trình, phài trừ' hõi những Sút

vặt nào không dù thể lệ nữa, và _rôt hêt phải chàp và xét các sự

kêu nài trình cho hội phải-viên. _ '

Sự vãn Xét trong kỷ 6 tháng ày thì chẵng phải là kể trú' các sự

vãn xét thình lình khác của hội phải-viên truyên báo. “

Sự tỉnh phân thường đã lãnh và cách làln giày tò' mà lãnh bạc

thường, thì phải làm như Sau nãy: mõi “ người nuôi sút vật, khi

đâu mõi kỷ Sáu tháng, thì phải làm một tờ kễ bẽ thê trong Sáu

tháng, y như kiễu Sau nẩy.

NAM-KỲ DẠI-PHÚ LANGSA, SỰ NUÔI GIỒNG NGIỈA

/

Tàu ngựa của ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bẽ thể tl'0ng“k!) sáu tháng.

6 Sô THÚ VẬT
ầạị"--ì~CẮT sô MẤY

ẳnh

ỂN

ghia tên

Sút. vật

sô -'thiệt (ló “

trong kỳ

Sáu tháng

trước

sự sự

nhập xuât

Sô thiệt vó

cho (len ngày

chót trong

kỳ 6 tháng

ngày

được ãn

thường

-I

A

SOT
được Nóc nờ

Ị

.I

J

Tổng cọng..._...

ŕ -fl

Khóa tờ nẩy là một Sô bạc.

A Tại” _ ngày '1 .

Di chiêu và kiểm sát : Người chú,

Quan Čàm dâu hột́iphát́-Uiẻĩl.

Và phàitrinh tờ ày cho hội phải-viên phụ vãn xét trong kỷ 6

tháng. Hội phải-viên phãi xét tờ ày tại chồ, trong buổi hội, và

khi đã Sữa rôi, thì khóa tờ ày lại và lập tức phải gời cho dinh

Thượng-tho' đặng làm giày phát bạc. Như cách ây thì bac thường

“I I
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sê phát cho người được lãnh, có tre làm thì là phát trong tháng "

février và tháng août mỗi nàm.

Những việc tái phạm thể lệ này, các sự khai gian, các việc

gian làu hay là gàm ghé muôn làm sự gian làu bắt đặng có cớ,

làn thứ nhứtịthi hl trừ' bộ con-thú nào minh làm trái lệ hay là

gian lậu.

Như có sự trái phạm hay là gian lậu một làn nửa, thì người

chủ bị ngưng chức nuôi Sút-vật và chàng đặng lãnh phân thường

nữa. Sau rót, như có tái phạm một lãn thủ- nhì nữa, thì chức

nuôi sút-vật phài thâu tuyệt lại còn người chủ phải có tội.

Hội phải-viên phài nhóm theo phép mà chiêu theo tờ phúc

bẩm cha hội phài-viên phu hay là' cůa người thê mặt đi vãn xét

vẽ mà định các hình phat ày; màngười trái pham được tới trước

hội phái-viên mà đôi nại. Các hình phạt ày Sê xů” nhứt định,

nhưng mà trù- ra khi nào có kêu nài, thì quan Phó-Soái quyêt đoán

mà thôi.

Môi khi ngựa giòng của Tham-biện có nhày cái thì phài phát

cho người chủ ngựa cái một cái tờ vi-hàng, hiên tên ngựa giông,

ngày tháng nhày cái, và nhày Cái chổ nào. Khi trình ngựa con mới

sanh ra thì cũng phát một tò' vi-hàng gõc rê con ngựa con; tờày

phài đái tùy theo con thủ luôn luôn trong môi khi có bán hay là

đồi chọn nó. Càm chàng cho chờ ra khỏi Xứ' Annam:

Những ngựa cái và ngựa cái con Sanh tại xứ. r

Cũng càm chàng cho chõ' ra khói Xứ những ngựa đực con chưa

đúngt́ll tuổi.

Có một mình ngựa đực từ' 4 tuồi Sàp lén thì đượcịichồ' đi các

xú' trong cồi Đông-dương Ðại-phú Langsa mà thôi.

Gàm chàng cho làm thịt bò cái tơ và bò cái còn sanh sảng được

nữa. Bò cái và bò cái tơ kê tủ' 9 tuồi Sàp lên thi không có sanh

1. II 4

sang nưa. “ .

1/

Được phép chơ trâu đực ra khói xứ Nam-kỳ mà thôi.

Gàm chàng cho chờ ra khõi xú' Nam-kỷ những bò đực, bò cái,

bò cái tơ, trâu cái tơ và trâu con. 4

lll. - Hằng năm các chi] nuôi trâu phái khai cùng xã-trường

haylà cùng Cai-tồng cho đặng đem vào Sổ tại dinh Tham-biện.

Đên ngày .đã định thì các chủ nuôi tràn phài đác trâu tó'i tại

chô nào đã chì cho trước cho đặng đóng Sô hiệu Tham-biện, trù'

ra những trâu nghé hay là trâu không cósưc mà làm được. Có

một chức việc Annam đề mà coi đóng Sô hiệu ày.

Mt:
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Những tràn Ỗ' trên nước Cao-mên hay là trâu trên chổ giái hạng

mộc bài xú' Nam-kỳ mà đem vô, thì phải khai Cùng phài đóng dàu

nơi Chổ toà bô nào gàn và phải tra gạncác Chil tràu đặng rô thiệt

chắc là trâu của nó hay là không. W

Người nào có mua tràn thì phài làln tò' mua bản rôi phải hâu đem

vào số tại dinll Tham-hiện, khi đã có hu-ơng chức làng nhận thị

J. '

Q .roi

Hằng nàm, cứ' tháng 11, thì các chủ trâu phài làm lời khai vê

trâu của mình, những con nào Còn, con nào đã sanh ra; những

con nghé nào có sức làm, dùng được thì phải đóng dàu. Ai

làm Sái phép thì phài phạt tiên tù“1 cho tới 15 quan và phài phạt

tù từ1 ngày cho tới 5 ngày; côn khi tái phạm, thì phải phạt một

phân phạt nặng hơn hêt trong 9 phân phạt ày.

Có đặt Sồ để mà biên tràu. Trong Sồ ày phài biên tèn tràn, trâu

Sẳc gì, có mày Xoài Ỗ' Chồ nào, hoặc dãn riêng nào kháothì cũng

phải biên cho biêt. `

Các làng phài giủ" Sổ ày có quan '[`ham-l)iên ký tên và cho' sô

mỗi tờ sồ, hể Sồ tai dinh Tham-biện biên ký làm sao, thì sồ làng

cũng phải hiên làm vậy, hai bồn trùng nhau như một. Bặt ra có

một khoản Sô mà thôi, mà có chừa chổ trông vừa đù cho mỗi một

làng đặng có trâu mà biên vào. ` y

Mõi Chil nuôi trâu có đứng bộ, khi đã đóng đâu tràu rôi, thì

lãnh một giày bài chì rút trong sồ bộ ra mà làm chứng vê gõc tích

trâu mình. Bàichi ày thay vì giày hàng khoàn trau. Biên lai ày có

chức việc Coi giũ' s`ồ bộ kỷ tên và có quan Tham-biện chửng. A

Không được khắc dàu trên sừng trâu. Sô hiệu con trâu phải

đóng vào đùi tã hay là đùi hưu ớ dưới Sô Tham-biện.

Các tờ buốn bản hay là đồi chọn vế trâu sê được nhứt định là

khi nào cóbiên vào Sồ bách phân rôi và đã caisự đỏi dời nơi bộ trâu

tại dinh Tham-biện rôi và khi nào phát cái tò' vào sồ cho minh thì

mới được là chào;

Như con trâu bản cho người cũng Ờ một làng thì nỏ còn giũ'

Sô hiện nó nhưng vậy phải đồi tên người chủ mà thôi.

Như người chủ có trình bài-chi cùng làng thì làng phài đem

con trâu ày vô bộ mà phải giứ Sô hiện trong Sồ tại tòa bô Cilo.

“ “Nhưng mà hương chức phài buộc chiêu tờ bán mới sanh ra

sự đổi dới và phài trình con thủ bản nữa. Như tờ giày và bài chi

đứng theo phép và như tì tich con tràn thì giông cùng các đêu

cai, trong tờ thì làng phải cai sự đồi dời nơi bộ,nhu' không có giông

nhau thi lập tức phài cho quan Tham-hiện hay, và Cai-tồng phài

hiệp cùng làng mà làm tó' kiêt bầm và bắt con thú ày và phải đât
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đền chức việc coi bộ tràu đặng kiềm Sát và hẩm lại cho quan

Tham-biện sờ định.

Các_ sự câm cô tràn được theo phép là khi nào tò' giày đă làm

có làng thị nhận và đã cócai trong bộ và trong bài chi.

Trong bài chi trâu phải hiên tên họ các người cllů, Chồ Ỗ”, và

ngày bán, Sẳc con trâu, ti tich nó (sô mày xoáy và đóng tại đàu,

đàu riêng) gộc tích con trâu.

Luật buộc tràn đứng bộ thì cũng thông dụng cho bò và ngựa nữa.

Những bài chi các thủ vật ày phài trình khi viên quan có tra

vàn. Nhửng người chů lò thit trước khi làm con thú' vật [lào thì

phải biêt cho chác đích thàn con thú àyẹ̀và phài thâu bài chi

những thủ đã làm thịt và mỗi thángphåỉ nap bài chi ày tại dinh

Tham-biện.

Như con thú vật đem đên lò thịt không giông vó'i các đêu cai

trong bài chi, thi người chủ lô phải dát con thú ày đên nhà cãm

nhột và trình bao cùng viên quan sờ tại đặng viên quan ày lo tăm

kiêm người trái phạm luật ày.

Những thể lệ vê bài chi trâu và Các thủ vật phàiđứngbộthicũng

thông dụng trong địa-phận thành-phô Saigon và Chợ-lớn. Những

bài chi ày thi phát cho không [hàu tiên.
l Những trâu ờ xú' Cao-mên đem vẽ hay ờ các xứ' giáp ranh, thì

phải khai và khi có dắt đi trong địa-phận Quản-hat thì phải đóng

ịnh tai đinh Tham-hiện náo gân hơn hêt.

Khi phát bài chi tràn haylà bài chi các thú vật khác phải buộc

đứng l)Ộ, đặngthê cho những bài chi măt thì phài thâu 2 đông bạc

mỗi lá bài chi. =

lv. - Trong tờ bẩm nói vê sự sanh lợi của quan Thamobiện và

trong tờ bẩm làm mồi kỷ lõ bữa, của cai-tồng thì phải khai các

lời như Sau nãy : `

10 Nói vê việc canh-nông. Khai các thú' cày trái trông trong xứ,

giá bán, sự đồi dời giá bán, vi cớ nào, bê thê việc trông tia, “vì

cớ nào làm nên được hay là không được, những thư cây trải nào

tính trông thữ được. “

20 Nói vẽ việc thương mãi, khai các thú” hàng hóa chõ' ra khõi

xứ' và chờ vô xứ ; các nghê làm trong xứ, Chồ nào làm nghê ây,

giá bản th.nò'ng, những chợ nào buôn bán thạnh mậu, chồẹ̀nào

bản những đô làm nghê ày, những nghê phải truyên trong it́ứ và

giá tiên mướn người làm công.

Vậy thì hương chức làng phải nạp các lời khai ày cho cai-tồng

đặng cai-tồng bẩm lại cùng quan chủ tinh.

Ĩssh̉zz.-;f:Ạ 7
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Muôn cho gia thủ vật chêt hán cho được giá,thi trong khi phơi nó

thì phải dùng nọc nhò hàng cày mà căng nó trên mặt đàt cho ki'

cang. g

Bối phải cuõng nó lại chớ đừng có xàp lại hay là phài xãp một

mí mà thôi. _

Cũng có ích mà truyên bào c ho người hồnẳquôc hayràng cáiđuôì́

và lô tai tllů vật không có đáng giá gì hêt vànỏ làm cho măt giá tàm

gia mà thôi. Vậy thì phài khuyên bào người hôn-quôc phài cắt

lỗ tai và cắt đuôi trong tàm gia và cũng phài cho chúng né

biêt ràng khi hơ gia trong lò lữa mà làm cho nó khô thì nỏ cháy gia

“đi và làm cho tàm gia trờ nên vô dụng. Vậy thì những gia chê làm

theo cách ày thì bán không có giá gì hêt. “

-_-.
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THỂ LỆ DÙNG MÀ TRỮ CÁC BỊNH

I. “- Sự trông trái và bịnh trugẻlt nht'ễm.“

II. - Chổ nuôíĩ ké đơn phong.

III. -- Bịnh trugẽn nht́ễm loài Uậi.

IV. - Sự chôn mì sự ltì́g côt. -

l. - Những làng tồng bồn-quôc phài coi Sóc cho sô con nit phải

đem đên trông trái cho nhiêu.

Chẵng con nit nào được vào trường mà học nêu chàng có

trông trái. _

Sẽ chuẩn cho các ngưới cllů nào có đem trâu con đên cho phông

y môn chướng đậu tại Sài-gôn (Institut Pasteur) 2 đông bạc sớ

phí trông mỗi con tràu nghé.

Sô tiên 'ày thì quan làm đâu phòng y-môn chường đậu phát nơi”

tay người chủ trâu khi trớ lại bàt tràu mình đem vê.

Khi nào người chủ trâu có vàn mặt thì tiên sớ phỉ ây phải phát

cho cai-tồng hay là người làm đâu trong làng mà có tùng theo dắt

con tràn ây đặng lănh mà giao bạc ày lại cho người chủ trâu.

Gai-tồng haylà người làm đâu trong làng phải lày biên lai sô

bạc phát trước mặt mình cho người chủ hay là trước mặt người

thay mặt cho mình.

Những các hình truyên nhiễm kễ Sau nãy thì làng tồng annam,

lương-y annam và các bà-mụ annam phài bào cùng quan Tham

hiện:

Bịnh trái giông tục gọi trái trời, bịnh thiên thời, bịnh dịch khí,

bịnh đơn phong, bịnh kiêt, bịnh rét lâu ngày, bịnh con măt.

ll. - Câm chẵng cho những kễ bị bịnh đơn phong đi thông

thương các nơi quan lộ.

Người có bịnh đơn phong nào gặp đi thông thương nơi quan lộ,

thì sẽ bị bãt và đệ giải đên nhà-thương nuôi kê đơn phong lập tại

Gù-lao-Rông. -

Người có bịnh đơn phong nào bl bất thì được phép kêu nài xin'

quan thây lương-y Xem khàn. .

. Í ẵẵ

lŕ'
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Được vào thàng nơi nhà thường nuôi bịnh (lơn phong những

người nào bị binh ày có làm đơn xin củng Nhà-n u'Ớc.

Đã lập ra tại Cù-lao-rông, nơi sông Cừu-long-giang tinh MỸ-tho,

một cai nhà-thương nuôi bịnh đơn phong trong Nam-kỷ.

Người bổn-quôc nào bị bịnh đơn phong và như có làm đơn xin

thì được vào nhà-thương nuôi bịnh đơn phong.

g Đểu phài đệ giài tới nhà-thương ày những người mang bịnh đơn

phong không phương thê Sàng sóc mình được (ăn mày, đu côn,

vàn, vàn).

Quan Tham-biện Mỳ-tho do theo tờ vi-bàng của quan lương-y

coi nhà-thương nuôi đơn phong, mà nghị định cho vào nơi nhà

thương ày.

Khi nào có sự nghi nang ràng trong nhà nào hay là hàng nào có

người bị binh đơn phong, thì người chủ nhà llay là chủ hàng ày

phãi khai cùng hương chức làng, bay là cùng quan Ðộc-lý tại

thành-phô Sài-gòn và Chợ-lớn.

Lời khai ày liên gời cho quan Tham-hiện chủ tinh đặng đem tên

người bị mang bịnh đơn phong vào trong cuôn Sô riêng trong mỗi

tinh đêu có giữ. Tại Sài-gôn cùng Chợ-lớn thì cuôn Sồ ,ày đểu có

giủ' tại dinh Độc-lý.

Càm kễ mang bịnh đơn phong chàng đặng làm những ngh

sau nãy: _ “

'10 Những nghê nào mà người buôn bán hay là người làm công

trộn nàu đô àn, các đô uông, thuôc uông, thuôc hút, vàn vàn, (thợ

làm bánh, bản thịt, bản quán, đâu bêp, buôn bán lè).

20 Những nghê nào mà người buôn bán, hay là người làm công

Sang hơi qua trong quàn áo, để cho thiên ha dùng (người dặt ili

quân áo, người thợ may, người bản quàn áo cũ vân van). .

80 Những nghê nào người bị đơn phong phài làn la cùng thiên

hạ (đày tớ, cao ràu, viêt giày mướn, người ờ vủ, đánh xe, hay là

kéo xe kéo, vàn vãn).

Những người mang bịnh đơn phong nào hoặc ờ với bà con,

hoặc ờ riêng một mình, thì hương chức làng phài coi chừng,

hương chức phài báo lập tưc cho quan Tham-biện trong tinh hay

các sự trái phạm lệ luật định trước đày.

_Chả

W'

zur'

lll. - Nhưng bịnh loài vật gọi là bịnh hay lày buộc phải thông

dụng nhữnglê luật Sau này là:

Bịnh địch khi bô, trong các loài Sút-vật hay nhơi.

Bịnh đau phổi (Peripneumonie) truyên nhiêm trong loại bò.
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Bịnh lày trong loài chiên (clavelée) bịnh ghè, trong loại chiên

và loài dê. 4

Bịnh rét có trái trâu trong loại bò, loại chiên, loại dẻ và loại lừa.

Bịnh chày nước giãi, ghê ngứa, trong loại ngựa, và loại lừa.

Bịnh điên dại trong các loại thú vật. ` -

. Người chủ nào, người nào, hoặc hỡi chủ'c phận chỉ mà phải

-săng sóc coi giũ' con thú vật nào bị hay là nghi bị bịnh truyên

nhiểm kề tra ớc này thì lập tức phài khai cùng xă-trường trong

làng nào là chô câm nhõt con thú vật ày.

Cácquan thây trị bịnh loài vật mỗi khi có Sàng Sócthú vật mắc

bịnh thì cũng phải làm lời khai ày nửa.

Con thú vật bị haylà hô nghi bị bịnh kề trước này thì lập tức

và trước khi Nhà-nước truyên báo thì phài cám riêng, nhôt riêng

các thú khác vì phòng sợ các thú ày Sê bị lây bịnh ày nừa.

Cãm chàng cho chờ con loài vật bị bịnh đi trước khi quan thây

cho thuôc thú vật có Nhà-nước sai, Xem khánnó, cũng đêu càm y

như vậy trong việc chon con thú, trong cơn gâp rút thì phải có

phép riêng xă-trường cho.

Khi xã-trường đã hiêu l›iêt rôi, thì phài coi chừng cho người

ta tuàn theo các thể lệ định trong đêu trước nãy và phài buộc

các thể lệ ày lại cũng phài thưa cho cai-tồng hay đặng hẩm báo

cho quan Tham-hiện rô biêt. _ “

lẵhi quan thây trị”bị'n“h thú vật đã khán bịnh chắc chẳn rôi, thì

quan Phó-soái sẽ định thể lệ đặng mà thi hành trong khoàn I'iêng_

Như xét có ích thì quan P=hó-soái truyên ra lời nghị mà rao cho

thiên hạ sự huê trược ày.

Lời nghị ày phải buộc thông dụng các lệ sau này trong những

xú' đã định chi ra: .

10 Sự nhôt riêng, câm riêng, tuàn văng, kiêm điễm và đóng

ịnh các thú vật và các bây thú trong những chô huê trược.

Q0 Gàm trong các chô ày; “ _ .

80 Câm đõ' hay là phài định thể lệ vê chợ phiên và chợ búa,

sự chờ chuyên cùng sự thông thưo'ng thú vật. `

4° Sự tẩy trượt các tàu ngựa, chuồn bò, xe, hay phương thê

chờ chuyên khác, sự tẩy trượt hay sự phá hủy đô (lùng cho những

thủ vật có bịnh, hay là đã bị trờ nên huê trược và nỏi chung bầt

kỳ là đô nào đề dùng mà chờ chuyệnhay sang truyên nhiễm. Khi

nào loài vật coi bộ chắc là điên dại thì phải đập chêt bãt kỷ loại

nào và chàng đặng lày cớ nào mà càng trờ lại được.Những chó và mèo coi bộ điên ỉdại thì lập tức phài đập chêt đi.

Người chú nào có con loài vật nào nghi ràng điên dại thì lập tức
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phải tuân theo thể lệ ày, dâu mà không có chức việc Nhà-nước

truyên bào cũng vậy. .

Càm chàng cho bản những loài vĩịt bị hay là nghi bị bịnh truyên

nhiễm.

Thịt thú vật chêt bịnh truyên nhiễm bầt kỷ là bịnh nào, hay

là bị đập chêt bỡi bị bịnh dịch khi trong loại bò, bị bịnh chày

nước (lài, bị binh ghè ngựa (farcin) và bị bịnh điên dai, thì không

được bản cho thiên hạ đùng. “

Những thày và những đô rà rời Các thú vật chêt bị dịch khi,

bay bị đập chêt vê màc bịnh ày, thì phài chôn với những gia rách

Con loài vật ày. `

Sẽ bị phạt tù từ Q tháng cho tới 6 tháng và phạt va từ 100

quan cho tới 1000 quan.:

1° Nhửng người nào chàng kể lời càm cùa Nhà-nu'ớc, mà để

loài vật mình bị bịnh truyên thông thương cùng các loài khác.

ẼO Những người bán loài vật minh biêt trước ràng bị hay là

coi bộ bị bịnh truyên nhiêm.

30 Những người nào không có phép quan cho, mà đào lên hay

“là cô ý mua thày hay là đô vụng những loài vật chêt bịnh truyên

nhiêm bàt kỳ là bịnh gì.

ị Sẽ bị phạt tủ từ 6 tháng tới 8 năm và phat va tư 100 quan

cho tới 2000 quan: “10 Những người nào bán thịt loài vậtmình đã biêttrước là chêt

bịnh truyên nhiêm, bàt kỳ là binh gì, hay là bị đập chêt bỡi bị

bịnh dịch khi, bịnh chày nước dài bịnh ghè (farcin) và bịnh điên dai.

Nhu' có bịnh dịch khi trong loai bò hay là bịnh kiêt và Sồ můi

(pasteurelose) thì phài dùng cách Sau nãy:

10 Phải đề riêng các loài vật loai bô và loại trâu của các làng

cách 5 ngàn thước xung quanh chô có bịnh ày.

20 Buộc các người chủ trâu bò phải khai các loài vật nào bị

bịnh ây hay là các loài vật bị bịnh ày mà chêt, cùng caiotông

đặng lập tú'c báo cho quan chit tinh và các quan Tham-biện địav

phận làn cận hay. Ạ

30 Phải kiểm điễm chung những trâu và bò trong địa-phàn bị

truyên nhiêm bịnh ày.

40 Phài để riêng càc loại bị bịnh và chàng đặng lày cớ nào mà

cho ra khôi chuông được.

5° Pbài đề riêng những loai coi bộ bị bịnh, nghĩa là tràu hay

là bò đã có bị sang hơi cùng các loai bị bịnh.
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60 Phãi chôn trong những hàm đào lt thước l)ê sâu những

thây, phải làm cho bản mùi mỗi cái thày thú vật,“phâi dủng 5

bao vôi phài rạch ra trước. .

70 Cãm tuyệt chàng đặng ăn hay là đề cho thiện ha àn thịt loài

vật bịnh và những loài vật chêt bị bịnh; hàng bàt tuân thì sẽ bt

tòa trị tội.

80 Nghiêm càm chàng cho vào hay là thông thương trong địa'

phận bị bịnh truyên nhiễm những thú vật của các làng ờ

ngoai địa-phận Chồ bị trước, (cách phép ày thi lày làm cóich lắm).

9° Phải dùng những nước mạnh ngllia là 3 phân đô mạnh trong

100 phán nước mà tẩy tl`ược cho sạch chuồn trâu bò.

100 Cãm tuyệt chàng đặng bán thú vậtbị bịnh hay coi bị binh.

Làng tông Annam “phài truyên chôn các thày gặp trôi lêu bêu

trên trong các đường nước.. “ ”

Khi nào những trau bị bịnh (lịch khi thì lập tức nó trờ nên

buôn bực, đứng một chổ và bô ăn. Sự nho'i thì ngưng lai, một

hai khi nó ăn câm chưng; nó cũng ráng mà nhơi, Song đụng lười,

trong khi ày thì lưỡi thông ra, thi thày chày nước đãi ra nhiểu.

Nước đãi trong miệng chây ra thì có bọt bèo, sự ngó lơ láo,

con màt thì chày nước măt ra và con mắt đau, thì trờ nên đô, trong

lỗ mũi nó là chô Sanh mũi giãi, mà cháy ra ít, sự thờ coimệt, và

người ta dễ hiễu biêt khi con thủ ráng sức mà thờ phài nồi gàn mũi..

Khi Xem khán kỳ cang con loài vật mắc binh, thì người ta thày

ức, nách phía trong mày cái chơn thi trờ nên đô hàm. thì cồ trờ

nên lớn và ngó Xáng qua thì coi bộ lớn làm”. Côn những trâu cái

thi ngọc môn (vuive) sưng lên. Đường tiều tiện thi it, và đường

đại tiện thi bặt. Thường thường con loài vật đứng mà thôi và có

năm rôi đứng đậy không đặng. Làm như vậy trong chừng 8 giờ

động hô Sàp lại.

Phép ngăn ngừa khuyên đùng mà trị việc tai biên ày là ngăn

sự truyên nhiêm thì là phài để riêng những thủ bị bịnh, chôn các

thày và phài tày trượt các chồ

Sụ' nhôt riêng là một cách có ích hơn hêt phài dùng trong cơn

như vậy. Người ta thường dùng hai cách Sau này Z

10 Người ta để tại trong chuồn đã có nhột rôi những thú bịnhh ay

nghi bị bịnh và phài đuổi mày con côn manh ra khôi chuôn ày

mà nhột nơi khác. Ẫy là một cách đề hơn hêt và cẩn thận

hơn hêt phài dùng mà càm rieng những thủ bịnh hay là nghi bị

bịnh, cách xa các thủ mạnh.

<Z0 Hoặc là người ta lủa mày con thú bịnh hay là nghi bị hình

ra khôi chỗ (lơ huê đặng nhôt chô khác mà trong khi ày đừng
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quên tẩy trượt cho kỳ cang chỗ đã nhôt nó trước và những đô nó

làm Cọ do' khi đã lùa nó đi chỗ khác.

Cúng chàng nên dủng cho các thú mạnh những đô làm cúa mày

con loài vật bịnh dùng mà không có tẩy trượt trước. “

Cách thú' nhì cũng có ich lắm là phài cllôn những thày, chàng hê

khinào được hò giữa đông những thày, vì nó trờ nên một chô_đơ

thuê lắm. Thày thì phài chôn trọn và gia và các đô dụng. Cũng chàng

nên lựa trong ruộng mà chôn cũng như người ta đã làm tự thuở

nay vậy, song phài lựa đàt nào hoan vu xa nhà cữa và xa Suôi múc

nước mà uông. “ À

Những thày loại vật chôn phải phú vôi lên, khi nào chôn nhiều

thày trong một hâm thì phải trông tại đó một cái trụ chi đặng l`ao

rước cho người làn cận hay chổ hiểm nghèo đặng ngừa không

cho thú vật đên chỗ chôn ày.

Nhưng vậy sẽ có ich hơn mà đôt thiêu những thày ày ra tro hay

là tiêu húy theo cách các vị bát vat bào chê.

Rõt hêt khi tầ̀y trượt thì phải tẩy trượt các đõ cứng hay là đô

lông loài vật bịnh đã làm dơ lắm, cũng phài tẩy trượt chuồn, nhà,

xe và đô đề dùng làm công việc, chô nàm con loài vạt, phân nỎ_›

loài vật côn sông và cũng phải tầy trượt người ta nữa, vàn vân.

Khi nào tẩy trượt chỗ nào những loài vạt bịnh đã ờ, thì trước

hêt phải chủi lau cho Sạch, và xúc hêt phàn ra, khi chili lau rôi, thì

trước hêt phải rữa hàng nước lạnh cho nhiêu hận ; rôi sau hàng

nước Sôi. Như được thì lày lữa thui ; ày là một phương thê ràt

hiện nghiệm, còn những đô không đàng giá gi thì phài đôt đi.

Ngu ời chú phài chôn thủ vật đập chêt, hoặc trong đàt cúa mình

mà” có quan Tham-biện trong tình chịu cho; hoặc trong đàt làng

hay là đàt cúa Nhà-nước đê “mà dùng riêng việc ày. .

Những hãm chôn thì phải sâu 4 thước, còn thày chôn thì phá

lày đàt đào mà làp lại.

Người chú nào, haylà người nào, bỡi chức phàn gì mà phài

Săng sóc hay là giữ những loài vật bị hay là nghi bi bịnh cháy dãi ;

thì lập tức phải khai cùng quan Tham-biện trong tinh nào Con loài

vật ày ờ.

Con loài vật bị hay là nghi bị bịnh chây nước đãi thì lập tức và

trước khi Nhà-nước truyên cho mình, phài để riêng cácloại vật

khác; vì có lè lày bịnh ày.

“À Sự khai và đê riêng thày thìcûng đêu buộc vê việc loài vật nào

chêt bị bịnh chày nước dãi.
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Càm chàng cho chỏ' loài vầ̀ịt bịnh hay là nghi bị bjnh, hay là tư

thày trước khi quan thày trị bịnh loài vật Xem khán nó, miêng là

có pllép riêng của quan Tham-biện cho thi mới đuể́gc.

Su- càm ày thì cũng phải buộc trong việc chôn.

Khi đã khàn bịnh chăc rôi thì phải dùng những cách Sau náy:

10 Những ngựa và lừa trong tinh thì lập tức phải kiềm điểm lai;

Q0 Những chỗ nào sanh bịnh chày dãi ra thì phài đề không trong

40 ngày, giao cho quan thây tri bịnh loài vật của Nhà-nước đặt

Coi việc ày.

8° Nơi cữa chỗ ày phài càm mộtcách dễ thày, một cái bàn chỉ

ràng đã có bịnh chày dãi và sự đề không chỗ ày, trong 40 ngày.

40 Nghiêm càm nhặt chàng cho thà loài vật vào ollỗ đề không

trong 40 ngày SỢ e bị lày bịnh chày dãi (ngựa lưa, chó). `

50 Những Xe cộ cùng phương thê dùng chờ chuyên khác và đô

dùng cho loài vật và bị nhừng đõ nào được để truyên nhiễm

hình ày, thì đêu phài tẩy trược cho kỳ lưỡng.

0° Nhửng chỗ Ỗ”. sân, khoành rào, và đông cò nào loài vật bị hay

là nghi bị bịnh chày nước dãi đã ờ tllì cũng phài tầy trược. _

_ tịác loài vật nào coi bộ bịnh chày dãi thì phài dập chêt đi.

Những loài vật nào đã khai ràng coi bộ bị bịnh ày, thì phài đề

riêng loai vật khác một cach nhặt nhiệm, đóng inh bằng Săt

nướng đô nơi gò mà tà và phài có quan thây trị blnh loai vật

coi sóc.

Nhửng loài vàt nghi bị bịnh mà không có màu chi goi là hiễm

nghèo thì lúc, coi Sóc nó được -dùng nó, nhưng vậy càm nhặt

chàng cho dắt đên bên [ấm chung trong khi ban đêln và chàng

cho vô chuõn nào khác hơn là chuồn cůa nó.

Khi có bịnh địch khí thì viên-quan bổn-quôc phài gới cho quan

Tham-biện cái gan và cái óc con loài vật bị bịnh và phài đinh theo

đô gờiày một tò' cắt nghia nguốn cơn chưng bịnh ày ra làm sao.

IV. _ Các việc tôn hao nuôi dướng hay là chôn càt, người

bôn-quôc nghèo khó, không nhà cừa mà làng hay là Sờ địa-hạt

xuât mà giúp đờ thì quàn-hat sẽ thôi lại cho làng hay là cho

địa-hạt những tiên đã xnăt trước ày.

Đểu gọi là không nhà cữa chi : ›

10 Những người bồn-quôc không có Vi-bàng đích thàn; -ỳ

20 Những người bồn-quôc hơn 91 tuồi mà không có nhà hay

là không giữ chô ô' của nó, mà ớ thường nội trong một nàm trong

làng nào hay là hạt nào.

Q
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Người bôn-quôc côn thơ àu thi con có cha mẹ giúp đờ và như

cha có qua đời rôi thì côn mẹ. Người vợ có chô ờ giúp đờ của

người chông. ị

Những đơn người khách Xin lày côt thuộc vê trong các tinh thì

phải trình cho các quan Tham-biện: Ðược cho phép lày côt
những người nào chôn ít nưa là được 5 nãm. ị

Mỗi năm từ' tháng đécembre tới tháng février năm sau thì được

cho phép lày côt yà phải tuân theo thể lệ sau này: “

10 Những-hài côt người chêt thì là xu ơng thì phải liệm trong hôm

hàng cày Sào, huỳnh, hay là vên vên. Được phép dùng hai thú' cày

kề sau ày, miềng là phài chờ vé tàu trong kỷ hai tháng Sau khi đã

liệm vào hõm rôi..

Q0 Bê dày cái hôm phài có it nữa là 3 phàn tày và hõm phài

đóng lại hàng đinh ôc vặn.

80 Khi lày côt và liệm lại vào hôm thì phải rày nước vôi trong

huyệt và xương côt phài bô trong hôm đã rãi vôi truớc.

40 Một viên quan Langsa phải có mặt trong khi lày côt, và phàn

sự viên quan ày là phải ngàn chàng cho đào mà nào chôn ít hơn

5 năm và càm lày hàicôtchưa rã rờisợ e bay hơi độc đla.

Trong lúc có bịnh truyên nhiểm thi đặng cho phép lày côt là

theo thể lệ sau nãy:

10 Liệln trong hôm hàng loại kiêm -đậy cho kính và phải hàng

lai.

20 Chôn trong đàt nào không có chôn mà khác cách 10 thước

xung quanh.

Những sự lày côt nào đã khời'Sự hay là làm trái lê luật đương

ban hành thì phải phạt va 20 đông bac mði kẻ trái phạm và lại

có lê phài gia hình phat khác nữa.

Các sự chôn càt trong đàt riêng và các Sựchôn có phép riêng

thì được chôn it nữa làfl thước bê Sâu.

_ Mỗi khi người khách có qua đời thì phải có một tờ vi-hàng Chưng

bịnh gi và vì cớ nào nó chẽt khi nào có chiêu các tờ vi-hàng ày

tllì mới được cho phép lày côt. -

---Ợ-_
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I. - Qua' điêu các khoắn.

11. -- Thế lệ Uẻ Ut́ệc :De cộ. - Bẽ già?/_ Gđ!! Ut́, mình bánh Joe.

- Bẽ ngan nành bánh Ice, uẽ việc :re cộ thông Itànlt. - T/zẻ Lệ rt́êng.

III. - Phân thưởng.

IV. - Giã!! thông hành.

V. - Lạg Uà lể mề dz' tết;

. l.- Trong cà và hạt Nam-ky, Nhà nướe đêu có phát nhựt trình

Gía-định-báo” cho thôn-trường các làng mà chàng àn tiên; mỗi làng

cũng phài” có một cuôn Luật hình địch ra chú' quôc-ngữ; Sách ày '

Nhà-nước phát không cho làng. _

“ Trong cá và Quàn-hạt, buộc phải đùng chữ quôc-ngủ' trong

những giày tờ vê việc quan làm hàng tiêng Annam.

Hê làng nào có huệ lợi, mà“xĩŕl áh thuê, huêlợi thay vi những > .

kê mua thuê, khi huê-lợi ày không -đáng là bao nhiêμj thì Nhà-

nước Sẽ cho làng. . .

= Hê ai được con nít đi lạcthì phải đem nó tới cho phàn cai trị.

_ Một vuôn định là 40 litres, không lên xuông. “ -

Thước lày làm gôc mà đo đàt là-hectare hay là mẩu [ày ; Q mẩu `

annam.- Trong giày tờ vê việc quan chàng đặng dùng mẩu Sào _

annam nữa. Mầu sào annam phài làm ra mẩu Sào tày là hectares “ZÌ

và ares như sao này : ` “ ' `

- “ 1 Mẫu annam vô 50 a. hay là 10 Sào annam. “ `

1 Sào annam vô 5 a. hay là 15 thước annam. _ "

1 Thước annam vô 83m6 33 hay là 10 tàt annam. “ ““

1 Tàt annam vô Bme 38. “ 0

Bới đó cho nên: " 4
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1 Hectare vô 2 mẫu annam. _

1 Hectare vô 20 Sào annam. A .T

1 Hectare vô 300 thước annam.

1 Hectare vô 3000 tàt annam. Ữ
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Trong các chùa, nhà trường phải vẽ' trên vách tướng `một_ cái

kiễu thu`ớc tày là l0 thước chia ra từ' tàt, từ phàn, từ ly.

Trong những đơn từ cimg trong những án lỷ, phài đùng hectare

làm gộc trong việc đo đàt cát, cllớ chàng đặng dùng thước tàt an

nam~mà kêu một mẫu, mộtdày, một công, một 85', vàn-vân...

Sào thước vê một hectare thì thê Sào thước vẽ một mẫu.

Như dân trong làng có nhóm lại vê việc tư hay là việc công

thì phải dùng trâu cao là vật lễ nghĩa, chàng đặng lày cớ ràng lo

việc làng mà bấtdàn chịu đặng nhóm lại mà àn uông; như có

phạm thề lệ ày thì hương chức-làm đâu trong làng sẻ bị phạt.

ll. - Bàt kỳ xe cộ nào đủngữmà kéo chạy ngoài đường quan lộ,

có đồ đá sồi vẽ phân quàn-hạt hay là địa-hạt gìn giủ' thì đếu phài

tuân theo thể lệ như Sau này:

Bê dài cày vi, bãt kỷ vê loại xc gì, cũng chàng đặng quá hai

thước bai mươi làm phàn (2 mflẳ), kề từ chót bên này qua tới

chót bên kia, và mỗi đàu không đặng lú ra khòi cái đùm hơn quá

sáu phàn (0m06).

Phàm xe hai ví, thì phài chê cho chàng tê nhau. Vỉ sau chàng

đặng quá thức lệ định trong điêu trước, còn ví trước thì phài

chê thàn lại cho vừa-đù cho xe chay có đường rộng, đường hẹp.

Vành bánh xe phài càt khoanh vuông đứng haylà dài bê mặt

lăng phài niên sất có đóng dinh hay là vặn ôc thưc riêng cho đờ

khòi mòn.

Đâu đinh, đăuôc phài đóng, vặn cho hục vô lô niên và đành

táng cho Sát. Như có mới đóng, mới vặn thì cũng chàng đặng _lú

ra hơn năm ly (Om 005).

Bê ngang vành bánh xe lày theo bẽ .mặt lăng thì phải chê tùy

theo sửc chớ cái xe hoặc phải kéo một cồ ách hay là nhiếu cô ách

bẽ ngang niên phài đặngit nů'a“là như lệ định Sau này:

vê xe pln̉ài kéo “một cồ ách hoặc là hai cô ách hay là một đôi

trâu thì phài cho đặng ít nừa là 0m05.

Vê xe ba hay là bôn cồ ách, hay là hai đôi trâu, thì là 0m08.

Vẽ xe” năm hoặc là sáu cồệ ách hay là ba đôi trâu thì là 0mlO.

Khi nào nhiêu cái xe cộ đi nôi đuôi nhau, thì phàiphân từ đoàn

bôn cáisàp xuông mà đi.

Mày đoạn không đặng cách nhau dưới 50 thước Langsa.

Hề ban đêm xe cộ nào đi một mình, hay là đi đàu đoàn thì

phài có thăp một cái lõng đèn. .

J
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Xe đường đi mà có xe nào gân tới thì ` người đánh xe phải cho

dẹp lại phía bên tay mặt, tránh chưa lại it nữa là cho đặng nừa

cái mặt đường. ,

Chàng có việc chi càn kiêp thì càm không cho để ngoàiđu ờng

quan lộ hoặc Xe đã bắt ách rôi hay là xc không.

Mổi người đánh xe thì đánh dàng một cái xe mà thôi và phài ỡ

gàn bên ngựa haylà loài vật nào bãt ách trong xe chực Sàng mà

căm cương luôn luôn.

Chủ Xe nào mà chàng phải là để mà đưa rông bộ hành, thì phài

để bên tà phia trước bánh xe một miêng hàng đông, thau có khắc

chữ cho rô ràng, bê cao cho đặng it nữa là năm phàn (0m05),

mà đê các đêu Sau nãy : O

10 Một chữ hiệu tinh Sờ tại ;

ỸZO Sô hiệu xe.

Chữ và sô thì có quan 'l`ham-biện chù tinh cho; mỗi chù xe đêu

phài đên tinh mà khai tên, chô ờ, Sô xe mày cái, để mà dùng vê

việc gi. - '

Những người lành khai hâm đá phải chịu buộc vê sự sữa lại

hay là bôi 'bổ hư hao và môn những đường dùng nào mà chờ

chuyên.

Như nhiêu người khai hàm đá mà có làm hư chung một cái

đường, thì tiên sữa lại bao nhiêu thì phài cáng ra mà chịu tùy kẻ

chờ nhiêu người chờ ít. ` “

Ill. - Hề ai hũy được một con trâu rưng thì được thường

100 quan tiên.

Ai hủy được một con cọp cũng được thường 100 quantiên tây.

“Khi làng nào bàt được một con cọp sa rọ, thì chàng nêll hại nó

trước khi chưa báo cho quan hay.

Hế ai hũy đặng một con beo, thì được thường 50 quan tiên tày.

Bắt được 100 chuộc đông thì được thường một quan tiển tày.

Hễ ai mà bắt và trinh cho quan Tham-hiện một thúng bò cào,

mà cái thúng cho đúng một gia, thi được thường mười chim bạc.

Bàt càu người Phương-đông nào bàt đặng một tên lính thuộc

đội ngůlính bồn-quôc trong Nam-kỷ, bị khai vắn mặt không theo

phép hay là trôn thì được thường mười đông bạc.

Bàtcàu là người dận nào ờ trong Nam-kỷ bắt đặng một tên pham

vượt ngục bị án khổ sai haylà án đày lưu, bàt câu nó vượt ngục

tại chổ nào, bàt câu bằt đặng nó chổ nào thi được thường 30 quan

tiên tày. Thưc lệ nói trên nãy không có khi nào mà thông dụngcho

chức việc tuân phòng.
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lv. - Các người Annam Ỗ' trong Nam-kỳ đã đóng thuê thàn rôi

và các món thuê phụ theognội trong năm muôn trẩy sang qua nước

Cao-mên mà làm ăn, hay là buôn bán, thi phải đái tùy theo phép

một cái giãy thông hành của quan Tham-hiện sớ tại chô mình ớ,

phát cho, khôi đỏng tiễn.

Khinào trình oái giãy thuê thân chứng ràng đã đỏng thuê thân

rồi và đừng bộ làng, thì mới phát giãy thông hành ày oho

Cải giày thông hành ày làm như giày thuê thân, có biên Sồ bộ

và có điẽmchĩ người Xin, cai tên họ, tuồi và Chồ Ồ' nó. Giây ây

đượcdùng theo phép cho đên ngày 16" Mars năm Sau ngày phát giãy

ay.

Bài thuê thàn nạp đề trong tay quan Sồ' phẩn nào phát giãy thông

hành và khi nào chů giày thuê thân ây trớ vẽ Nam-kỳ, thì được

đõigiêy thông-hành mà lày bài thuê thân lại.

Những giày thông-hành ghi vào trong một cuôn số riêng và có

biên Sô thư tụ”. Ạ

Người chù giầy thông-hành phải trình giãy mình cho viên quan

Cao-mèn tinh nào là chỗ mình vào nước Cao-mên. Quan viên

ày phải ghi nhận đầu trong giãy thông-hành Song phải đóng thuê

mỗi Cái là 'Z0 chiêm bạc.

Người chủ giầy thòng hành khi trình ghi rôi, được phép thong
thã đi trong nước Gao-mên. A

Khi giày thông hành màng phép, thì người chủ phải xin hạng

thêm trong năm ày cůng quan Khâm-Sư Langsa tại tinh Cao-mên

nào là chồ mình Ỗ'

Phài đóng cho Sỡ công-nho xú' bảo-hộ những thuê nó sẽ đóng

tại Nam-kỳ là thuê thàn, thuê công Sưu, vàtiên thuê phụ trội các

món kháo. “

Các chức việc Annam giúp việc các nha-môn tùng theo Bào-hộ

Cao-mèn được lãnh không tôn tiên một cái giày thuê thàn để dùng

luôn luôn. Khi nào các chức việc ày có thôigiủp việc Nhà-nước

và khi nào trớ vê xứ' Nam-kỷ thì phải thâu giầy thuê thàn ày Iại.

Người Annam nào cho ai mướn giãy thông-hành của mình thì

bị phạt vạ bằng hai lòng thuê thàn thông dụng tại Xú' Cao-mên,

Các quan Tham-biện trong tình Nam-kỳ nào giáp ranh cùng Xứ

Gao-mên thì được phát cho người Annam ồ' nơi giảp giái đât (Jao

mèn một bài chĩ thông th ương được dùng theo phép như giãy

thông-hành nghĩa dùng tới ngày 10'” Mars năm Sau năm phát giãy

ây. Nhưng vậy phải thàugiày thuê nó mà giữ.

Trong những giày ày phãi biên các đầu tich bằng chũ'
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Annam và chử Cao-mên y như giày thông-hành. Phải có đóng con

dàu Quan chánh Khâm-sử tại xử Cao-mên cùng con đầu của quan

bộ Cao-mên.

Ngườichù giầy ày khôi xỉn quan tinh Gao-mên ghi chiêu trong

giãy ây.

Những giãy thông thương ây được dùng trong các tinh Cao

mên nào giáp ranh xú' quê quán người chủ giày mà thôi.

Như người chủ giày muôn thông thương nơi các tinh khác,

trong nước Cao-mên thì phài đái tùy giây thông-hành y.the0 thềlệ

định truớc náy.

Người Annam ớ Nam-kỳ có đái tủy giãy thông-hành hay là giãy

cho thông thương thì khỏi đóng các thủ' thuê định thâu tại nước

Cao-mên. Nhưng mà phài đóng các thú' thuê buộc cho các nghê

nghiệp và các việc trống trĩa trong nước Cao-mên, như mình lam

nghê ây hay là trông “tlĩa giông chi cũng như các dãn khác trong

nước Cao-mên. Người Annam nào, được giãy cho thông thương

của quan Tham-hiện trong tinh giáp ranh phát, mà cho ai mượn

giãy_ày, thì phài bl phạt vạ bằng hai lòng thuê thân thâu tại nước

Cao-mên.

Những người Annanì nào không có giãy thông-hành, giày thuê

thân haylà giãy cho thông thương của Nhà-nước định ra, và

những người nào sanh đẽ tại trong xứ cùng các .người Phương

đông ngoại-quôc, thì đêu gọi là như dân Cao-mên., vh bỡi váy nên

phải đóng thuê thân định lập trong nước Cao-mên và phải tuân

theo các lệ phép trong nước Gao-mên.

Như người Annam không có giày thông-hành và giãy thuê thân

mà bị bắt trong địa phận nước Cao-mên thì phải đệ giải nó đên dinh

quan Khâm-Sú' nào gàn hơn hêt đặng tra Văn vẽ đích thàn nó.

_Khi nào các lời đôi nại nó nghe có lẽ song nô không có Cớ bằng

chắc sụ' mát giãy thông hành hay là giây cho thông thương nô,thì

nó phải đóng 5 đông bạc va ; rôi quan Khâm-Sư trong linh phát cho

nỏ một cái giãy thông hành, và nỏ phải đóng thuê thân và các thứ'

thuê phụ nội năm nêu nó chưa có đóng tại Nam-kỷ.

Sư phát giày thông hành cho người Annam muôn đi Annam, Bắc

kỷ, Xiêm, Lẻo và nước Tàu, thì thuộc vẽ sờTàn-đáo phát, như người

đưngxin có chiêu tờ vi-bằng Chứng rẳng chằng có đêu chi ngăn

trở cho nó đi.

Trong lục tinh thì vê phân quan Tham-biện căp” phát tờ vi-hằng

ây, còn tại Saigon và Chợ-.lớn thì vê phân quan Tõng¬quàn Tuân

phòng phát. Nhửng người bồn-quôc muôn đi Bắc-kỳ, Annam, Xiêm,
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Lèo,và nước Tàu, vàn vàn, hoặc đặng lập gia thê luôn tại đó, hoặc

Ồ' đó, hoặc buôn bán, hay là hỡi các cớ nào khác thì đêu phài trình

diện nơi Sờ Tàn-đáo tại Saigon, và phải chiêu giày thuê thàn và tờ

vi-bằng của quan càp phát cho nó đặng lành giày xuât căng.

Còn thuộc vê người Cao-mên, người Băc-ky, người Annam, và

người Lẻo tùng phép theo quyên cai trị Langsa, khi đên Xú' Nam

kỳ, khi mới tới thì giàythông hành haylà giày cho thông thương,

thi phài hâu ghi chiêu tại quan Tông-quàn tuàn-phòng, nêu chúng

nó lên bờ tại Saigon hay là ờ tại Saigon hay là chủng nó xuông tàu

trờ vê xú' Sờ thì quan Tổng-quàn tuân-phông phài dùng phương

thê nào mau hơn hêt đặng thông báo cùng quan Tham-biện tinh

nào những nguời tàn đáo ày muôn đên và khi chủng nó muôn ờ

tại lục tinh. Các người hôn-quôc ày phải hâu ghi chiêu giày tờ minh

cùng quan Tham-biện khi minh mới tới trong tinh và khi mình đi.

Như người Annaln, người Bắc-kỳ hay là người Lẽo nào bị gặp

trong tinh nào không có đái tùy giày thuê thàn thì làng tông

Annam giài nạp nó cho quan Tham-biện.

V. - Theo phong tục Langsa, thì không cho dùng lềvật, nên càm

hương chức chàng đặng đi lề vật gì cho các viên quan bồn-quôc

cùng các viên quan Langsa. - Càm các viên quan ày không được

dùng lể vật.

Làng tồng Annam chàng đặng dưng lễ têt chi nữa cho viên

quan Langsa và càm viên quan Langsa chàng cho nhậm lề mễ ày.
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ĐOẠN THÚ” I. - VỀ VIỆC CAI TRỊ TRONG TỒNG.............

I. Cai-tồng, phô-tông, nghạch. Iưo-ng, thề lệ phải có được thăng

chức, trương 7. -II. Cách tuyên ců- phó-tông, thể lệ phải có được

người ta cứ đặt. thích thức cứ hương chức lăm tlìỉra-sai, trương

8. - Ill. Cách tuyên cứ cai-tông, thể lệ phài có được người ta cứ

đặt. Cách cứ hưo-ng chức làng làm thừa-Sai khi nào phô-tông bị hồ

đi, trương 9.- IV. Sự xỉn thôi và Sư qua đời cai-tồng và phó-tông.

trương 9. - V. Tiên phi lộ chuẫn cho các thừa-Sai đi tuyên ců' SÔ

thừa sai, trương 9. - Vl. Bàu sắc cai-tồng và phó-tông, con dàu,

tùng giã, trương 10. Ị- VII. Quytì́n hành cai-tồng và phó-tông,

trương 10. - VIII. Sụ' trách cứ chủng nô. trương ll.

ĐOẠN THỨ' II. -

I. Việc lập làng và cai trị, trLro“ng IQ. - Il. Lập băn hương chức

hội-tể. - 'I`ôn ti thứ tụ-. - Cách tuyển cì́tvà thăng chức. - Thưởng

công chương mỳ, trương 12. - III. Chức phận và Sư trách cứ

hu'o']]g chức. - Phân sụ- cu' Xứ cùng các nha-môn, trương 14. -

IV. Quyên trứng phạt cha hàn h\'_`›ì-tê và hương chức hộiuviên,

trương -16. - V. Phân sự bàn hội-tê vê tài Săng cha làng. qui điêu

cho phép làng đôi nại vê` việc từ tụng, tru-oệmt I7. - VI. Tiên bôi

phi lộ, thể lệ chung, trương 18. - VII. I)àủ“ ...ác cha Xiì́-trường,

trương I9. __ ›

\

VỄ VIỆC CAI TRỊ TRONG L.Ĩ\NG.... . . . . .

ĐOẠNTI-lỦ'III.

I. Việc thâu thuê. Viên chức Iẵnh phân thâu thuê. - Ngày định

mà thâu các sắc thuê mỗi năm, trương 20. - II. Thuê thân. -

Những người bồn- quôc phải đóng thuê thâu. -Những ngưới bỗn

quốc miễng thuê thân. -- Thề lệ vê việc thuê thàn xà phát giây thuê

thân. - Sô hạc đóng thuê thân. - Qui điếu các khoàn vê vụ thuê

" thân, trương 21. - III. Thuê điên thổ. - 'I`huê điên và phân thů

hạng. - Thuê đăt và phân thứ hạng. - Đăt miễng thuê. - Đăt

trông những giông cây được hường Sư ich lợi riêng. -Thuê ruộng

muôi và phân thứ hạng. - Sự mắc trách cứ trong vụ thuê điếu thồ,

“trương 24. - IV, Thuê ghe. - Ghe biễn và ghe Sông, trương 25.

- V. Thuê sanll ý nghiệp nghệ. - Thề lệ vê vụ thuû sanh ý nghiệp

nghệ. - Nhửng nghê khõi thuê Sanh ý nghiệp nghệ, và những

người được dông thuê sanh ýnhẹ. -P Sô và thủ- hạng các nghế
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người lI‹'›n4quôc hay làm mà phải chịu thuê. - Qui điếu các khoản,

trương Q7. - Vl Thuếđịa-hạt. - Thuê phụ trội. - Thuê công sưu,

trương 37. - VII. Phán phụ trội và 51'] nghị-định cha làng. - Hương

chức lãnh Cai quán sồ công nhu và tài Săng cha lăng, trương 37.

- Vlll. Tiến thường chò các [lương cho các xã-trường vê việc đăng

thuê, trương 38. - IX. Sự mắc trách phạt cûa làng trong việc

đãng thê, trương 39. - X. Sự trục vô hộ và lrừ hộ, trương 39. -

Xl. [lộ thuê các làng. - Sự giãm thuê, trương 40.

ẠN THỨIV. -Klëờ Mướ-N ....

l. Qui điêu riêng nói vé ngn'ơ'il:1m [nướng bỗn-quôc haylà Phương

flòng giao kết Ở cùng người Phưtrng-tây làm ruộng đăt, trương

42. - ll. Chức caj (lõng và quyct́n hành chịlng nó, trương 44.

ĐOẠNTHỦ'V.--VỀCHỢ'BL°A........................ẹ́.

I_. Tlfin giúp cho làng đặng lập chợ, tl-ương 46. -- Il. Sự bán thuê

chơ, trương 46. - Ill. Sụ- tu hô chợ, trương 46 -IV. Thể lệ cllung

nói vê chợ, trương 47. - V. Thề lộ nói vể Sưtlìônsz đụngtiốn diêu,

giây bạc và bạc động; trương 47.

ĐOẠN THỬVI. - TẾ THỦY

I. _Sư làm nghế thůy-lơi, trương 48. - ll. Sự bán thuê thůy-lợi.

- Thề lệ chung nói vẽ nghê thỉly lợi, trương 48. _ “

ĐOẠN THỨ' VH. - VẾ VIỆC CHO VAY LÃM MÙẠ. . . . . . . . . .

l. Sự xin vay cùng húng, và thể lộ vể sự cho vay, trương 49. -

ll. \'ụ Irẵ hạc vay, sự cãi lầy cùng sụ' tri buộc, trương 50. -- Ill.

Thề lệ chung, trlrơlt́í _,L

ĐOẠN' THỨ' VIII. - SỰ' VÀO Sổ VẦ sự THỊ CHỨNG. . . . . . . . . .

ĐO

I. Cách thúc làm giãy tờ người bỗn-quôc giao thông cùng nhau

mà llhải đem vô sồ, trương 5Ê. - ll. Thề lệ vô sồ, trương 5%. -

Ill. Nhửng giây tờ phãi biên vô Sổ, trương 53. - IV. Tiên đóng và

kỳ hạng võ sồ, trương 53. - V. Qui điếu các khoăn vẽ việc vô Sổ,

tnrơng 54. - VI. Giá tiên lãng vi-bằng. trương 55 - Vlì́. Sự lỗi

hương chủ-c phãi chịu vê việc nhận giăytờ, trương 56. -VIII. Con

dâu lăng và sự đỏng con dàu, trương 57.

ẠNTHỬ' IX. -VỄCON

l. Sự lập ra và định thuê, trương 58. -- II. Cách thức hau hành

thuê ây. trương 59._ -A lll. Sụ' buộc cho các viên quan, hương chức

và dân tinh, trương 60. - lV.~S1_l' bán giây tính chi, trương 61. -

V. Hỉnh phạt những kề phạm luật, trương 6% -- Vl. Qui điếu các

khoăn, trương 62.
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ĐOẠN THÚ' X. - VÉ ĐỊA'BỘ-ĐẰ"I`:GÙA LẰNG, .Đ.ắ!l' CỦA :KỂ VẪAN

llĂ'l`...... . . . . .

I. Phép giũ- địa.-bộ. trương 63. -ø ll. Sự' đem vô địa-bộ, cimg sự

bôi trong địa-bộ, trương 611.. - Ill. Công-điên, công-thô và bôn

thôn-điện, trương 65. -- IV. Của kê ván mặt và đàt bồ hoang,

lrương 67. - V. Gia tài không chi] nhận, trương 68.

ĐOẠN THỬ XI. -VÊVIỆC xů'ÐOẪN..................\..

Í. Phận sự làng trong việc xů' đoán, trương 69. - Il. Già tiên căp

cho kê làm chứng, trương 70. .- Ill. Các chức Bỏi-thẩm án Annam,

trương 71. - IV. xừ không ăn tiên, trương 73. - V. Tiên công

tháy kiện, trương 73. - Vl. Các đến trái phạm buộc cho người

bôn-quôc mà không có dự trong luật hình, trương 75.

ĐOẠN THỨ' XII. -QUI ĐIẾU cÁc KHOẪN vẾ QUYẾN PHÉP THEO

VIỆC HỘ ANNAM NÓI VẺ NGƯỜI VÀ TÀI VẬT . . . . . . . . . . . . .

l. Quyến phép cha cha me. - Cách thê ãn Ồ' cha người chõng

và người vợ, trương 77. - ll. Quyên phép và bôn phận người đờn

bà hóa được hường huê lơi gia-tài. - Bôn phận và quyên phép cha

người con Ờ' cùng mẹ hóa, [rương 80. - lll. Lập phán hương hòa.

- Kê được hường phân ày. - Quyên phép và bôn phân người

được hường phán hương hôa. - Người được hường phán hương

hỏa mà bị bồ vì không xů-ng đáng hường phán hương hôa. - Phán

tuyệt tự”. - Phân dưỡng lão. - Phân luận phiên, trường 82. -

lv. Gia tài - Tương phân. - Lời chúc ngôn, trương 86. - V. Cám

cò điên-thô. - Quyể́nịphép cha người chũ nợ và cha kê thiêu nơ.

- Thề lệ và việc cám cô, trương 88. - Vl. B_ hưa chìa. - Huê

lợi đàt chưa chìa. - Kỳ hạng trong việc chưa chĩa. trương 89.

ĐOẠN THỦ' XIII. - VỀ VIỆC THI HÀNH ẤN Toït. . . . . . . . . .. .

l. Thê_lệ phái giũ' cho được Xin thi hành án tòa, trương 9,1. -- ll.

Hương chủ-c và chức việc coi vé việc thi hành án tòa, trương 91.

- Ill. Việc truyên báo bồn án, trương 92. - IV. Việc phát mãi đỏ

di dịch được, trương 92. - V. Sự phát mãi điển-thô, trưo'ng 94.

- Vl. Tiên phí công cho các hương chức coi vế việc thi hành án,

trương 96. - Vll. Qui điếu các khoản vế việc thi hành án tòa,

trương 96. - Vlll. Phép lưu xử, trương 97. _ I

ÐOẠNTIIỦ' XIV.-VỀ BỘ

l. Chức việc coi bộ đời, trương 98. - ll. Bộ đời, trương 98. -

Ill. Bộ sanh, trương 100. - IV. Bộ hôn-thú, phép cưới cùng đề bồ,
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trương 101. - V. Bộ tứ, trương 103. - VI. Vê sự nuôi làm con.

- Ba riêng và phép cãm không cho Ồ”, trương 103. - VII. Qui điêu

và thể lệ vê hộ đôi, trương 105.

ĐOẠN THỨ' XV. - VẾ ĐẤT CỦA NHÀ-Nước BẮN, ĐẤT KHÔNG

CÓ BẰNG KHOẢN HỘI PHẢI vIÊN PHÂN GIẢI HẠNG, CÁC THỦ'

'I'RỖNG'I`RĨANHÄNU`Ớ`CDẠY TRôNG..............

I. Thê lệ vê việc khẩn đăt, từ IO mẫu săp xuông. - Qui điểu các

khoàn vê việc khẩn đàt, trương 106. - II. Cách thức bàn đăt Nhà

nưórc, trương 109. - III. Choán đât Nhà-nước mà không có hãng

khoán, trương 109. - IV. [lội phải-viênphân giái hạng, trương 110.

- V. Các thứ trông tr'ia Nhà-nước dạy tróng, tI'lmI]g 111. - VI.

Vê sự bt́ín đô thồ Sàng, trương 11-I. - VII. 'Tiên chuẩn ra mà giúp

mà nông chi cùng đê mà thướng công. trưo'ng 11%. - Vê Sư kiêm

Sát, trơưng HỀ. ,

ĐOẠN THỨ' XVI. -H VẾ THUÊ' NGOẠI-NGẠCH. . . . . . . . . . . ..

I. Vê việc hương chức phải phụ lực cho càc chức việc sô' thuê

Ngoại-ngạch. -Phỉì́n trách ců-hương chức vê việc thê Ngoại-ngạch,

trương 113. - II. Thề lệ chung vó việc trái phạm. - Tiến thường

chuẩn cho kê điêm-chi, trương 115. - III. Rượu nêp, cách thức

thuê vụ, cách đặt, sự thông-hành và sự bán, sự trái phạm và Sụ

trừug trị, qui điêu càc khoản, trương 117. - IV. Gãy diêm quẹt,

thuê vụ, sự thông-hành, sự trái phạm và sụ' trừng trị, trương 123.

- V. Cau, thuê vụ, sự thông-hành, sụ' trái Phạm và sụ' trừng trị,

trương 1%. - VI. Dâu Suôi, vưa trů' dâu trong Lục-tĩnh, sự bàn,

sự trái phạm và sự trừng t|'ị, trương 195. - VII. Thuôc nha-phiên,

hoa chì, sụ' bán, t́t́rt́ái phạm và sụ- trừng trị, trương 1626. - VIII.

Thuôc hut, sụ' thông-hành, thuê vụ, sự trái phạm và sự trừng trị,

trương 129. -- IX. Thề lệ vê sự làm ruộng muôi, sụ' mua muôi và

sự trů' muôi, sụ' hán, sụ- trái phạm và Sư trừng trị, trương 130.

ĐOẠN TIIỨ' XVII. --VÊVIỆC DẠY DỒ cHUNG...............

I. Viêc khai mớ trường học, trương 138. - II. Việc hương chức

cai~quLin các trường tông, trương 138. - III. Thề lệ chung, trương

138. “

ĐOẠN 'I`IIÚ'XVIII. - VÊLÍNHTẬP.........-............

I. Việc điên linh và việc đăng Iại, trương 111.1. - Il. Tội buộc cho
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